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دعوة اإىل

 الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

�أ�سحابها،  ر�أي  �ملجلة تعرب عن  �ملن�سورة يف  �ملو�د 

وترتيبها  �ملجلة.  ر�أي  عن  بال�سرورة  والتعرب 

يخ�سع العتبار�ت فنية.

�سعُر �لن�سخة )100( ل.�ض �أو ما ُيعادلها

�لقطر خارج  �لربيد  �أجرة  �إليها  ُت�ساُف 

- ترحب جمّلة �ملعرفة  باإ�سهامات �لكّتاب وناأمل �أن ير�عو� �ل�سروط �لتالية 

يف مو�دهم:

- يف�سل �أن يرت�وح حجم �ملقال بني 1000 - 1500 كلمة، وحجم �لبحث بني 

2000 - 2500 كلمة.

�سار�ت �ملرجعية وفق �لرتتيب �لتايل: �سهامات �أن تكون موثقة باالإ - ُير�عى يف �الإ

   ��سم �ملوؤّلف - عنو�ن �لكتاب - مكان �لطباعة وتاريخها - رقم �ل�سفحة مع 

ذكر ��ســم �ملحقق يف حــال كان �لكتاب حمققًا، و��ســم �ملرتجم يف حال كان 

�لكتاب مرتجمًا.

- ترجو �ملجلة من كّتابها �أن يقرنو� �إ�سهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.

�سهامات من�سدة على �حلا�سوب ومر�جعة من قبل كاتبها. - ترجو �ملجلة �أن تردها �الإ

- تلتــزم �ملجلــة باإعالم �لكّتــاب عن قبول �إ�ســهاماتهم خالل �ســهر من تاريخ 

�سحابها. ت�سّلمها، والتعاد الأ

يرجى توجيه �ملر��سالت �إىل �ملجلة

�جلمهورية �لعربية �ل�سورية - دم�سق - �لرو�سة

رئي�ض حترير جملة �ملعرفة

تلفاك�ض: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com
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مرية اليا�سمني اأ

 

�ساأكوُن ممتنّاً

يِّ ر�سا�سٍة تْغتالني لياًل، لأ

ِح احلياِة، ّن ل اأحبُّ املوَت يف و�سَ لأ

�سفاُق، فرّبا ينتابني الإ

حني اأرى عيوَن القاتلنْي.

واأح�سُّ اأّن قد ُخدْعُت،

فيِف، باأنَّ يل ن�سباً من الغيِم ال�سَّ

ُ
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واأقرباَء من املروج،

ومل يكْن اإّل اّدعاًء من ظننْي !!

نَ�سيْت طفولتُنا الرباءَة،

- 
ّ
عّلمْتنا -بالّر�سا�س احلي

»وعي النا�سجنْي«!

�سالْت على اجلدران اأ�سماُء ال�سباب…

ومل يعد يف البيت…

غرُي الّراحلنْي!

�سارْت اأغانينا بيوتاً للغبار،

تك�ّسْت فيها النوافُذ،

« الهواَء،
ّ
واخليوُل جتو�ُس »بالّدفع الرباعي

فكاَر… تُخلُِّع الكلماِت والأ

جتمعنا بريداً لجئاً،

خريْن!! تخبو دفاتُرُه البهيُّة يف خيام الآ

بُحَّ الن�سيُد، ويف املدى اأ�سداُء ِمْن

جر�ٍس حزيْن.

مْت فينا، هذي البالُد تهدَّ

مري… �سظايا يف ال�سَّ

ملني احلياُة، اأعي�ُس… توؤ

ول اأحبُّ املوَت،
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لكنّي �سجْرُت من املراوحة العجولِة…

يف اجلنوِن،

ول اأرى اأفقاً يهيُّئ جنمًة،

ُحطَّ فوق ومي�سها، ِلأ

واأقوَل:

تْبُت عن احلننْي!

ما قال يل اأحٌد: �سالماً،

وىل، حني اأَْوَدْعُت املغيَب جنوَمُه الأ

وقلُت ملا تي�سَّ من بكاء القلب:

ل تكفْر باآلء البنف�سِج،

فالقيامُة ل يُقيُم بروَجها

اإلّ ركاُم الّطيبنْي!

هل كان يل وطٌن يعّذبُه احلننُي اإيلَّ،

 ال�سنوبُر اأنّني…
َ
اأم ن�سي

ـ من نُْعميات يديه ـ اأر�سُح خ�سًة،

َد روَحُه العط�سى، حتى اأُ�سمِّ

واأ�سرَب ل يفارقني اليقنْي؟؟

�سّدْقُت اأّن اهلل اأكرُب،

واكت�سْفُت على �سفا ال�سّكني،

ّمهاِت، اأّن اهلل »اأكرُب« من دموع الأ
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ومن رجاء اليائ�سنْي!!

ر�ِس، ل مل اأكْن ولداً لهذي الأ

، كْنُت اإناءها الدمويَّ

كْنُت حمجَّ من يجُد الطريق اإىل ال�سماِء

راً بقذيفٍة، م�سمَّ

وكاأنّني من غري عائلِة الرتاِب،

ُولْدُت م�سبوهاً،

وجْئُت نقي�َس ما يف اخَلْلِق

ِمن ماٍء مهنْي!!

مواَت نب�َس الّروِح، �َس الأ َمن فوَّ

كي يتاأّكدوا مما يُخاجُلها من الفو�سى،

مالِء، وِمن عدم التزام قواعد الإ

الفنْي!!؟ يف تقدي�س �سِّ ال�سَّ

يل زرقتي، وبيا�ُس روحي،

والهواُء ق�سائدي،

اأذرو ن�سائمه موائَد للعبري،

لكلِّ عا�سقٍة نُدوٌب يف الكالم،

ول اأف�سِّ ما اْرتَاأيُْت باأنّه

الع�سُق املبنْي!!

نثى… اآمنُت بالأ
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ب�سّ خ�سوبِة الّرحم العتيِق،

با ت�سجُّ به احلياُة من الغواية،

مل اأجْد يف املوِت اإل مهنًة خرقاَء،

تُْتقنها النفو�ُس العالقاُت

على غبار الغابريْن!!

ل مل نكْن…

مِن الذي… يف �سحبِة الزَّ

ميتدُّ من وجع املخا�س،

خر اْمراأٍة تُواعُد عا�سقاً لآ

- 
ِّ
- يف حلمها الع�سلي

ثُّلَة عابريْن!

هِر… كنّا �سهوَد الدَّ

بجديِّة… ْدنا طفولتَُه باء الأ عمَّ

بال�ّسنابل… وابْتَكْرنا ال�سوَء،

باح: تعاَل… ُقلنا لل�سَّ

فانْهمَر البنف�سُج نعمًة للحاملنْي.

َقْبَل الزمان هنا دم�سُق،

وبَعده تبقى دم�سُق،

ووجُهها النبويُّ باُب اهلل،

ماُء لت�سَب الفجَر اللَُّجنْي. تدخُله ال�سَّ
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والتنِّي…والّزيتوِن…

لو مل يقراأِ التاريُخ اأر�َس ال�ساِم…

�سجاُر مل تتعّلِم الأ

زيتوناً وتنْي.

�ساَخ املدى…

يّاِم، و�سباُب وجهِك يافُع الأ

اُح ال�سننْي. و�سّ

والّدهُر ي�سهُد:

ل دم�سَق �سوى دم�سَق

اأمرية لليا�سمنْي
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بدايــة، على امل�ستوى الثقايف، ل بدَّ مــن العرتاف اأننا نعي�س يف زمن خطر 

للغاية!..

ن�سان فيه اأعزل، حائر يتخبط يف بحــران الفو�سى ال�ساملة.  زمن يبــدو الإ

همال اأو  ن�سانــوي التنويري وانطوى يف زوايــا الإ زمــن تراجع فيــه الفكر الإ

مي اإىل حــدود العدمية، كان له  الن�سيــان اأمام هجمــة كا�سحة من فكــر ت�ساوؤ

�ســدى كبري ووقع قوي يف خارطة الفكر املعا�س، بداأت بوادر هذا الفكر يف 

�ستينيات القرن املا�سي على �سكل اأ�سوات ونظريات جديدة حظيت بجاذبية 

دب، ومتّ الرتويج لهذا  كبــرية يف اأو�ساط املثقفني والفنانني واملبدعني ونّقاد الأ

الوتر امل�سدود

��

 

ناظم مهنا

رئي�س التحرير
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الفكر ثم توظيفه يف خدمة اأيديولوجيا الهيمنة فيما بعد، رغم اأنَّ مفكرين كبار 

ت�سّدوا لهــذه املوجة العدمية وحت�ّس�سوا خطرهــا.. اإلّ اأنَّها حققت انت�سارات 

كــربى بلغت ذروتهــا يف نهايات القــرن املا�سي، واليوم بعــد اأن رحل معظم 

رجالتهــا الكبار فاإنَّ تالمذتهم النجباء قــد ان�سووا حتت جناح امليديا املهيمنة 

وحتّولــوا اإىل م�ست�سارين وعاملني يف مراكز اأبحاث و�سحف وف�سائيات امليديا 

�سطرة حتى يجوز اأن يطلق عليها  املتوح�سة والتي جتاوزت بواقعيتها حدود الأ

جمازاً: )اللوثيان اجلديد(.

ن�سان كفاعل وكــروح ثم ت�سفية  بداأ مفكــرو هذا التيار باإعالن مــوت الإ

نوار، ثم النظريات النقدية ثم اأعلن  ن�سانوية وع�ــس الأ املنظومات الفكرية الإ

لّف وموت التاريخ..  لحقاً: موت املعنى، موت ال�سعر والفل�سفة، وموت املوؤ

ن�سان وملنجزاته  �سل�سلة طويلة من املوات املتالحق الذي هو ا�ستهداف لقيم الإ

احل�سارية برمتها.

ن�سان من كل مــا يعتّز ويعتّد به  اأحابيــل وخدع ثقافية تهــدف اإىل جتريد الإ

لي�سلــوا اإىل ما هو عليه اليوم؛ اإن�سان املحــو، البيا�س، والدرجة �سفر.. وهي 

مــن لغة ومفردات هذا التيار الذي بلغ اأتباعه واملروجون له اليوم مرحلة اأ�سّد 

هجومية وعدوانية ودهاء اأي�ساً عرب اآلية الو�سف والتربير والت�سفيه اأي�ساً.

تربيــر القوة الغا�سمة والنفعية على اأنها واقعية.. وو�سفها بحيادية اأخالقية 

ن�سان غري القابلة للتدجني اأو الن�سياع..  اأو ل اأخالقيــة وت�سفيه كل مواقع الإ

ن�سان، ول ي�سكل عندهم اأية قيمة تذكر بل  ل يكــرتث اأتباع هذه املدر�سة بالإ

لء اأية اإدانة للحرب التي تديرها  هــو جمرد حيوان للذبح.. ول ي�سدر عــن هوؤ

نها بنظرهم حرب لن�س القيم اجلديــدة، وهي حقيقة نيوليربالية  مربياليــة لأ الإ



��

الوتر امل�شدود

ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

متوّح�سة، حتى لكاأننا يف زمن الرببرية والعداء للح�سارات القدمية وكل ما هو 

كال�سيكي يف وجدان الب�س.

مر على  ن�سان مل يعد يقت�س الأ يف هذه املرحلة املتقّدمة من الهجوم على الإ

ا�ستهــداف املعنى والفنون واملنظومــات القيميَّة للفكــر التنويري بل تعدى 

ن�ســان نف�سه، على وجــوده وكينونته وا�ستقراره  مــر اإىل الهجوم على الإ الأ

املادي واملعنوي.

لقــد متَّ العمل على �سياغة اإن�سان متلقٍّ اأو ُمَلقَّن يتقبّل املعلومات التي تُ�سّخ 

له با�ست�سالم دون اأي نقد اأو �سك وبال اأّي ثقافة..

ن�ســان اإىل اإن�سان ذي بُْعــد واحد كما  مــر يتوقف علــى حتويل الإ مل يعــد الأ

كان عليــه يف منت�سف القــرن املا�سي، اأو اإىل جمرد اإن�ســان ا�ستهالكي لل�سلعة 

ن�سان اإىل عدو لنف�ســه ولتاريخه ول�سعبه  اأو للمعلومــة فقط، بــل اإىل حتويل الإ

خريــن، اإن�سان حمارب، فتّــاك ه�ستريي، لديه القابليــة لتدمري كل ما ميت  ولالآ

كاذيــب امل�سنَّعة على اأنها حقائق غري  اإىل املدنيــة مدفوعاً بالتاأجيج ومتاأثراً بالأ

قابلــة للنق�س اأو الت�سكيك.. دون اأن يكون لديه اأيُّ ت�سور اإىل اأين �ستنتهي به 

دجلــة واملهيَمن عليها اأو قوى  مور!.. مــن هنا تاأتي خطورة ع�س امليديا املوؤ الأ

التحكم الدولية وعلى راأ�سها اأمريكا..

م اأن نكفر بكل �سيء اأن نفقد اأي يقني.. اأن نتفكك  اأرادت لنا فل�سفة الت�ساوؤ

بالتدريــج، وها هي امليديا التي ورثت هذا الفكــر تدفعنا اإىل النهايات املدّمرة 

لتعيــد ت�سكيلنا من جديــد واأن تتحكم بنا وفق ما ترتئــي ووفق اأيديولوجيتها 

يديولوجيا كل  ال�سيرة وم�ساحلها اأو اأنانيتها.. وقد جنّدت وجيّ�ست لهذه الأ

الطاقات وح�سداً هائاًل من املثقفني املحّليني والعامليني ووظفتهم اأو اأطلقتهم عرب 
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مكانــات والقدرات املالية والتقنية الهائلة..  الف�ساءات املفتوحة متمتعني بالإ

كاذيــب املثقفني اأفــراداً وجماعــات واملنظمات  وا�ستخدمــت اإىل جانــب الأ

غواء باملال وال�سهرة. غراء اأو الإ احلقوقية والدولية عرب الإ

ـع وال�سافر، الظاهر واخلفــي واملزيف مهما  هــذا الفكــر الرجعي الـُمقنَـّ

بلغــت جناحاته وبلغت حنكته فهو مرحلي وعابــر ونفعي ومتقّلب. ولي�س 

مل  فــق والثقافة والأ قــدراً ُمْطِبقاً على �سقف التاريــخ.. طاملا اأن اإن�سان الأ

حاييل  موجود وي�سّ على وجوده ويقاوم الفناء وال�ستهداف ويك�سف الأ

واملخططــات.. وي�ستمــر يف ممانعتــه ومقاومتــه اليوميــة مت�سّلحــاً بالعقل 

والب�سرية والتنبــه والذاكرة ال�ساحية واخليال الن�سط ول يفتاأ ميار�س دوره 

ن�سان لــن يندحر اأمام  يف القــراءة والكتابــة بعقــل نقدي تنويري، هــذا الإ

الربابــرة اجلدد ولذلك مــن اخلطورة بكان اأن نعتقد للحظــة اأنَّ الثقافة قد 

زمنة اأو الليايل  انطــوت اإىل جمرد ذكــرى، واأَْن ل قيمة لها اليوم يف هــذه الأ

همية ملا متّ ا�ستدراج كل  احلالكات!.. ولو مل تكن الثقافة موجودة وفائقة الأ

دجلة واملهيمنة  هذا العدد الكبري من املثقفني للعمل يف خدمة هذه امليديا املوؤ

ويف مراكــز اأبحاثهــا املتنا�سخة واملتنا�سلة والتي ل تعــد ول حت�سى وتعمل 

علــى مدار ال�ساعة لبتــكار م�سطلحات خا�سة بهــا وتعممها على العامل.. 

ولويات ومنظومات القيم  وت�سجــع الرّدة واخليانة، وتعمل على ت�سفيــه الأ

خالقية املرتاكمة عرب اأجيال واأحقاب متوا�سلة من الثقافات واحل�سارات  الأ

املتالقحــة.. لــرتّوج للهيجانات والحــرتاب والتفتيت والتدمــري الذاتي 

ن�سان، واإطالق ال�سغائــن املنفلتة التي طفت على  والوطني والقومــي والإ

ال�سطح كقيم جديدة!..
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هــذا الفتتــان بالتوح�س واإدارتــه والتحالف معه ثم اّدعــاء حماربته هو من 

مربيايل الذي يفّرخ احلروب وين�ــس فراخه يف منطقتنا  �سمات هذا الزمــن الإ

ويف اأ�سقاع العامل!..

مــن باملجتمع ول باجلغرافيا  لية مل يعد يوؤ املثقــف الذي يعمــل �سمن هذه الآ

ول بالتاريــخ ول باأي �سكل من اأ�سكال النتمــاء بل يعمل ب�سوء نيّة كماأجور 

يف تربير كل ما يخدم اأ�سياده اجلدد واأعداءه التاريخيني.. 

لقد متّ خلق علم اجتماع جديد وعلماء اجتماع يرّوجون للتدمري والحرتاب 

ن�سان.  ويبتكــرون امل�سطلحات التي تخدمهم يف اأهدافهم الرجعية املعادية لالإ

نها مقنعة ب�سعارات خادعة  هذه امليديا املدججة والعدوانية �سديــدة الدهاء لأ

ونظريــات حديثــة التي ل تفتاأ ت�ســّخ امل�سطلحات امل�ستحدثــة واملتدفقة التي 

ت�ستوجــب اأق�سى حالت التنبه وال�سحو والنقد امل�ستمر والتزود بعقل نقدي 

ل ي�ستكني ول يغفل.

ن�سان ال�سجاع يخرج من قلب املحن  يعلمنــا التاريخ، والواقع اأي�ســاً اأنَّ الإ

وال�سعوبــات اأ�سد مرا�ساً واإ�ساراً على البقاء والنت�سار والعقول النرية تنبثق 

وت�ســيء ليل العــامل.. واأنَّ اأرواح الفال�سفة وال�سعــراء واملبدعني العظماء لن 

تندثر وتذهب اإىل العدم..

مر  وخمطــئ بحــق نف�سه وبحــق ثقافته وتاريخــه من ينكفئ ويــرتك الأ

يفني واملزورين. للمزِّ

كد اأنَّ للثقافة دوراً فاعاًل يف وجه هذا اخلراب.. فمن املوؤ

ويف اعتقادنــا، ل ت�سلــح هنــا ثقافة املــوت وال�سرتخاء والبــطء والغفلة 

والتكرار والجرتار ول ثقافة املر�س ونب�س القبور والعبث بعظام املوتى..
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بــل الثقافة احلــاّرة، احلركيــة، التجادلية، ثقافــة ال�سحو والتنبــه وال�سك 

ن�سان قيمة عظمى، ويف الطبيعة  قــدام احلر، ثقافة التنوير التي تــرى يف الإ والإ

وتار، ثقافة الن�سوة  منهــاًل عظيماً للتاأمل والتفكري اخلاّلق.. ثقافة م�سدودة الأ

والتاأمــل، املرح والتهكــم، اجلد والهزل �سد الكاآبة واحلــزن واملوت.. ثقافة 

ن�ســان احلي، اإن�ساننا ال�سوري الذي نعول عليــه يف �سناعة تاريخ جديد لنا  الإ

ن�سانية جمعاء. وملنطقتنا ولالإ

هكــذا باعتقادي تعود الروح اإىل احلياة وتنبعث من جديد، وينطلق ال�سعر 

كاذيب واخلدع التي  ن�سان، وت�سقط الأ وال�سد اجلديد وتن�سط املعرفة عند الإ

ل تزدهر اإلّ يف حالت الركود والنكو�س والنكفاء.

❁    ❁    ❁
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ثنائية احلوار وال�ضتعالء

من تعددية العامل اإىل اأحادية العوملة

روؤية جديدة يف ملحمة جلجام�س

م الكربى خر لالأ رات الوجه الآ ات املدمِّ الربَّ

حلان ظاهرة ت�ضتحق اأن تدر�س توظيف الأ

�ضلطان اجلمال وذل الهوى يف �ضعر الغزل
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د. مقداد عبود
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مركة على العالم  الفترا�ضية والمو�ضوعانية في حرب الأ

مركة على العالم من  باحث �صوري.. له عدة موؤلفات ي�صدر له كتاب بعنوان: »حرب الأ

الربيع العربي اإلى الفا�صية الراهنة« - الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.

❁

 االفرتا�ضية واملو�ضوعانية يف
مركة على العامل أ

 االفرتا�ضية واملو�ضوعانية يف
أ

 االفرتا�ضية واملو�ضوعانية يف
حرب ال

د. مقداد عبود

❁

إلطبيعية )و�إلطبيعية )و�إن كانت غير معروفة  �ئي بر�ئي بر�ءته �لطبيعية وحقوقه � ان شان شان �لع�شير �البتد� شن�شن� فقد �إ

�لترمي����ز�لترمي����ز�ت �للغوية  ����لة ش����لة ش����لة � شل�شل� ل�شل�ش ش����ع ل�ش����ع ل� ����ع ل�ش����ع ل�ش شلمجتمعية، وخ�شلمجتمعية، وخ� �نتق����ل �إلى �لحالة � ل����ه حين����ذ�ك( بعد �أْن

ن  الأ ى هذتى هذّتى هذ� الطبيعة. وقد تالطبيعة. وقد تاأ �لمجتمع و�لمجتمع و� �يطرة في �يطرة في � يطرة في شيطرة في ش شل�شل� �لقوة و�لقوة و� �د �د � ّلتي تمّجد لتي تمجد لتي تمّج �لخطابية �لخطابية � �ومدلوالتها �ومدلوالتها �

فية شفية شفية  شلفل�شلفل� طورة شطورة شطورة �ل�شرق، ومن ثقافته � ش�ش� ولى في �أ �لب�شرية عرفت �بتد�ًء من محاوالت �لعقل �الأ

لحة، شلحة، شلحة،  شلم�شلم� �لقوة و�لقوة و� اب شاب شاب � شنه ح�شنه ح� �ويل �ويل �لعقل على �أ اليوناني، والدة تاليوناني، والدة تاأ �لعقل �لعقل � �قر�قر�طية، ثم مع � قرشقرش شل�شل� �قبل �قبل �

ر �شر �ّشر �لمجتمع �لمدني،  ك وتحققها قديمالتملك وتحققها قديمالتمّلك وتحققها قديمًا بين �لب�شر. حينذ�ك �أ �لناتج عن �نبثاق فكرة �

ابات شابات شابات �لعقل في جميع  شريان ح�شريان ح� ريان ح�شريان ح�ش شئي، بل على �شئي، بل على � �لع�ش����ير�لع�ش����ير�البتد� ����اء مرحلة ش����اء مرحلة ش����اء مرحلة � شنق�شنق� لي�س فقط على �

لة شلة شلة �لمعايير �لقيمية،  شل�شل� ل�شل�ش شنين، و�شنين، و� �لقو�لقو� ����يطرة في ش����يطرة في ش����يطرة في �لمجتمع، عبر منظومة � شل�شل� �بط و�بط و� بط وشبط وش شل�شل� ����اق ش����اق ش����اق � شن�شن� �أ

إلطبيعة �إلطبيعة �إلى �لحالة  ����ات على خلفية ش����ات على خلفية ش����ات على خلفية �النتقال من حالة � ش�ش� �ش�ش ش�ش� �و�وؤ ولمولم ����لوكات، وت�شكيل ش����لوكات، وت�شكيل ش����لوكات، وت�شكيل � شل�شل� و�أنماط �

.
)1(

و
(
و

(
وشوّش شطالح جان جاك رو�ّشطالح جان جاك رو�ّطالح جان جاك رو� طالح جان جاك رو�شطالح جان جاك رو�ش ش�ش� ل »�س لت�شكل »�س لت�شّكل »�لعقد �الجتماعي«، وفق � �س لت�شكش�س لت�شكش ش�ش� مر �لذي �أ �لمدنية، �الأ
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مركة على العالم  الفترا�ضية والمو�ضوعانية في حرب الأ

وكان������ت تتف������اوت درج������ة الت�ض������اد بين 

عة الحق������وق الطبيعي������ة والحق������وق المتو�ضعة الحق������وق الطبيعي������ة والحق������وق المتو�ّضعة 

ِحقاب المعرفي������ة، ولم يختِفحقاب المعرفي������ة، ولم يختِف الحق  عبر الأ

ان وغرائزه ضان وغرائزه ضان وغرائزه  ضن�ضن� إالطبيعي المرتبط بحي������اة الإالطبيعي المرتبط بحي������اة ال

������ل الترميزية ض������ل الترميزية ض������ل الترميزية  ضال�ضال� ال�ضال�ض ضهوائ������ه تحت غطاء ال�ضهوائ������ه تحت غطاء ال� واأ

أو  لط������ورة، ولط������ورة، ول تحت ثقل التعاليم ا ط������ورة، وضط������ورة، وض ض�ض� أللّغة والأللّغة والأ

قاني������م والمعارف الالهوتي������ة في القرون  الأ

انية التي ضانية التي ضانية التي  ضن�ضن� إ بفعل الذاتوية الإ بفعل الذاتوية الإ لط������ى، ولط������ى، ول ط������ى، وضط������ى، وض ضالو�ضالو�

ج������اء بها خطاب الحداثة، كبديل عن الذات 

المفارقة: اهلل.

طورة ضطورة ضطورة  ض�ض� اته في لحظة الضاته في لحظة الضاته في لحظة الأ ضكان الفرد وممار�ضكان الفرد وممار�

م والقياد وفق ز الذي يحتمل التحكم والقياد وفق ز الذي يحتمل التحّكم والقياد وفق  ّهو الحّيز الذي يحتمل التحكهو الحيز الذي يحتمل التحكهو الحّي

خالقية، ولكن  لهة وتعاليمه������ا الأ يئ������ة الضيئ������ة الضيئ������ة الآ ضم�ضم�

لها عن ضلها عن ضلها عن  ضامتالء ذاته بتل������ك التعاليم، لم يف�ضامتالء ذاته بتل������ك التعاليم، لم يف�

مر الذي  الضالضاًل كاماًل ، الأ ضزها الفيزيقي ف�ضزها الفيزيقي ف� زها الفيزيقي ف�حيزها الفيزيقي ف�حّي

توى الوجود المو�ضوعاني. ضتوى الوجود المو�ضوعاني. ضتوى الوجود المو�ضوعاني.  ضبقاه في م�ضبقاه في م� أ ا

طى، فقد ضطى، فقد ضطى، فقد  ض������ا في حقبة الق������رون الو�ض������ا في حقبة الق������رون الو� ������ا في حقبة الق������رون الو�م������ا في حقبة الق������رون الو�مَّ أ ا

ان ضان ضان  ضن�ضن� إبع������اد الإبع������اد الإ نت الق������وى الغيبية من مكنت الق������وى الغيبية من مّكنت الق������وى الغيبية من اإ

عن درك حقوق������ه الطبيعية، عب������ر ثنائية 

طوة ضطوة ضطوة  ضد �ضد � د �ضد �ض ض�ض� أ ّالمقّدالمقّد�س/الدني������وي التي كانت ا

ان ضان ضان  ضن�ضن� إذ جعل������ت الإذ جعل������ت الإ ط������ورة، ضط������ورة، ضط������ورة، اإ ض�ض� منه������ا في الأ

ية وعبودية. وبالتالي، ضية وعبودية. وبالتالي، ضية وعبودية. وبالتالي،  ضة وهام�ضة وهام� ّكثر عر�ضّية وهام�كثر عر�ضية وهام�كثر عر�ضّي
أ ا

ميتافيزيقي������ة الخطاب الغيب������ي وتجويتها 

������ي والعر�ضي، ض������ي والعر�ضي، ض������ي والعر�ضي،  ضان������ي الهام�ضان������ي الهام� ان������ي الهام�ضان������ي الهام�ض ضن�ضن� إالوج������ود الإالوج������ود الإ

جعله اأقرب اإلى الحال������ة الفترا�ضية منها 

اإلى المو�ضوعانية.

حّل �لمجتمع �ل�صناعي بفعل تر�كم ر�أ�س 

نتاج،  �لمال و��صتثماره ف������ي تو�صيع عملية �لإ

أ�صمالي، ما  نت������اج �لر� أ�صلوب �لإ على قاعدة �

�أدى �إل������ى تمكن �لتقنية ف������ي �لمجتمع، �إلى 

لكترونية  �أن بلغ������ت ذروتها ف������ي �لنظ������م �لإ

�لمديولوجي������ة  ورفيقتهم������ا  و�ل�صبر�ني������ة، 

خيرة تق������وم بن�صرهما  �لمالزمة لهم������ا. و�لأ

وتغطي������ة مفاعيلهما، على م�صت������وى �لتاأثير 

في �لروؤى �لفكري������ة و�لتجاهات �ل�صيا�صية، 

و�لميول �لنف�صية، وهما يمّد�نها على م�صتوى 

�لمنجز�ت �لتقنية �لمعقدة في �إنتاج و�إخر�ج 

�لمعلومة. هن������ا تو�فرت �صروط تر�كم �لقوة 

أنها �صارت �لحّد �لذي فر�س �صرورة  �إلى حّد �

وجود متفّوق- منت�صر، ومهزوم- خا�صر على 

ن�صاني، وكل ذلك وفق  م�صتوى �لجتم������اع �لإ

�لعقل �لح�صابي وتحقيق �لم�صلحة.

هذه �لم�صلمة في تاأويل �لعقل للمجتمع 

أ�ّص�صت  و�لعالق������ات بي������ن �لنا�س، هي �لت������ي �

وروب������ي في �لمرحلة  لل������دور �ل�صتعماري �لأ

�لحديثة. وهي �لم�صلم������ة عينها �لتي بّررْت 

مريكا، بعد �لح������رب �لعالمية �لثانية، كي  لأ

ت�صتثمر فائ�س �لق������وة لديها لجتياح حدود 

�لجغر�في������ة �ل�صيا�صي������ة، و�لثقافي������ة، كم������ا 

ثنية ف������ي مناطق كثيرة من  �لقت�صادية و�لإ

�لعال������م. وقد وجد ه������ذ� �لوح�س �لمتعّط�س 

للق������وة، من������ذ ذلك �لوق������ت، ف������ي �لمنطقة 
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�لعربية مج������ال نفوٍذ ��صتر�تيجي له، ي�صاهم 

ف������ي �إمد�ده بالق������وة، وفي ��صتخ������د�م �لقوة 

لمت������الك قوة جديدة، وه������و �لمال �لنفطي 

�لعربي �لخليجي ، فاأ�صع������ل �لحروب وخلق 

�ل�صر�عات، لكي يفر�س �إر�دته بالقوة على 

ر�س. �لب�صر في كوكب �لأ

�إلى ذلك، طبعت �أمريكا �لعظمى �لعالم 

بطابعه������ا، ف�ص������ار ُملَزم������ا بقب������ول �لو�صفة 

أن�صطت������ه، من �لمال  مريكية ف������ي جميع � �لأ

وطر�ئ������ق جني������ه وتحريك������ه، �إل������ى �ل�صيا�صة 

و�إد�رة �صوؤون �لبلد�ن، �إلى �لجتماع وطر�ئق 

عالقات �لب�ص������ر، �إلى �لثقافة وطبيعتها، من 

معايي������ر قيمية وجمالي������ة وذوقية. لقد �صار 

�لعالم ملَزما بتقّبل طر�ز جديد في �لحياة: 

ّمركة! طر�ز �لأ

مركة«، ولدت من رحم �أمريكا، �لقوة  و»�لأ

لكترونية �لفائقة  �لنووية �لهائلة، و�لمقدرة �لإ

�لتعقي������د، و�لمرك������ز �لقت�ص������ادي �لعالمي، 

قدر  و�صع و�لأ بع������اد �لجيو- �صيا�صي������ة �لأ و�لأ

كبر قاعدة تقنّية تغلغلت  عالمياً، و�لمالكة لأ

مريكي، بما  في جميع مفا�ص������ل �لمجتمع �لأ

في ذلك �لبنية �لعقلية و�لروحية عموماً. كل 

هذ� جعل من �أمريكا »�صرطي �لعالم«، و�صمح 

لها �أن تتنّطح لتن�صيب نف�صها قائدة للعالم.

وكان م������ن تح�صي������ل �لحا�ص������ل، �أن هذه 

�لقاع������دة �لتكنولوجي������ة �لكبي������رة هي �لتي 

أكب������ر طاقة مديولوجية على  أ�ّص�صت لن�صوء � �

عالم  ر�صية. فو�صائ������ط �لإ �صطح �لك������رة �لأ

هائل������ة �لقدرة في ت�صني������ع �لمعلومة ونقلها 

وتو�صيلها �إلى �لمتلّقين �لب�صر، عبر �صا�صات 

�لتلف������زة و�لخطوط �ل�صوئي������ة، و�لحو��صيب 

قم������ار �ل�صناعية،  لكتروني������ة �لجبارة و�لأ �لإ

و�لمر��ص������د و�لتل�صكوب������ات �لعمالق������ة، هي 

مركة. �لقاعدة �لتي قام عليها �إعالم �لأ

هذه �لمعطيات هي �لتي �صّكلت م�صدر 

�صئل������ة �لت������ي هي م������د�ر �لتفكير في هذه  �لأ

�لدر��ص������ة: ما �ل�صم������ات �لخا�ّص������ة بطبيعة 

مرك������ة؟ كي������ف تُدير حربها عل������ى �لعالم،  �لأ

آلية  ومنه، خ�صو�صاً �لمنطق������ة �لعربية؟ ما �

�لفتر��صي في هذه �لحرب؟ وما �لوقائعية 

�لمو�صوعانية لهذه �لحرب؟

ا فر�صية �لدر��ص������ة �لم�صتّقة من هذه  مَّ
أ �

مركة  �صئلة، فهي: �لحرب �لتي تقوم بها �لأ �لأ

أ�صكالً و�صور�ً �فتر��صية  على �لعالم تاأخ������ذ �

توّفره������ا �لمق������درة �لتقني������ة �لمديولوجّي������ة 

�لعمالق������ة، ولكنه������ا، �إلى جان������ب ذلك، هي 

مترعة بمو��صيعها ومو�قعيتها؛ فهي تجري 

باأيدي �لب�ص������ر وباأج�صاده������م، تقتلهم تدّمر 

أ�صمالية  م�صائرهم تحت تبريرية خطاب �لر�

مرك������ة، وبالتالي  �لنيوليبر�ل������ي: خط������اب �لأ

مركة على �لبل������د�ن �لعربية )وفي  ح������رب �لأ

معظم �لح������الت بالتن�صيق مع �أنظمة �لحكم 
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أ�صا�������س م�صهدّي  �لديكتاتوري������ة فيه������ا( لها �

أ�صكال �فتر��صيًة  ، مهما �ّتخ������ذ �
ّ
مو�صوعاني

أو �لعقل  � 
ّ
در�ك �لح�صي بعيدة ع������ن قب�صة �لإ

�ل�صائع.

مركة عقل الع�ضر! الأ

أباح  تر�بط �لعالم، بفعل ثورة �لت�صالت، �

م�صاكله ل�صتر�ك جميع �صعوبه في �لتعاطي 

معه������ا و�لتاأثر و�لتاأثير بها، لهذ� ل غر�بة �أن 

يرى �لعقل نف�صه متورطاً بتفكير �لم�صكالت 

ن. من هنا،  و�لكو�رث �لتي ت�صرب �لعالم �لآ

فكار بين  يكون من �لحقيق������ي �أن تتقاطع �لأ

هذه �ل�صعوب وتتفاعل ح������ول م�صير كوكب 

ر�س. �أمام هذ� �لم�صهد يجد �لعقل نف�صه  �لأ

مق�صوماً بين �تجاهي������ن؛ و�حد يمّجد �لقوة 

مريكي، وم������ا جّر من  �لغربي������ة و�صيده������ا �لأ

مركزية �لقوة وتبرير�تها، و�آخر متز�من معه، 

لكن������ه م�صاد له، ويحم������ل مقارباته �لفكرية 

�لفل�صفية �لخا�ّصة به، من �لنقدية �لمارك�صية، 

ركيولوجّية. �إلى �لكينونّية، �إلى �لأ

�إلى ذلك، من �لمنطقي، �أن يقوم تفاعل 

ثقافي بي������ن �ل�صعوب و�لح�ص������ار�ت، فتقّدم 

�أطروح������ات ونتاج������ات فكري������ة و�ختالفات 

فيما بينه������ا، مما يثري �لفك������ر ويو�ّصع �آفاق 

طار قّدم �لمفّكر مطاع  �لمعرفة. في هذ� �لإ

�صف������دي قر�ءة نقدية لرحل������ة �لعقل �لغربي 

، و�أفاد م������ن تجربته �لثقافية 
)2(

ف������ي �لتاريخ

وعّدته �لمعرفية، وعمل على تبيئة ح�صائل 

أكان������ت في �لمعرفة �أم  �لتفاع������ل معه، �صو�ء �

�ل�صطالح. فاإذ� كان������ت م�صطلحات، مثل: 

مركة«، قد  آوي���ة«، »الم�ش���هدّية«، و»الأ »المرا

نتاجها �أو مقاربتها مفكرون غربيون  أ�ّص�س لإ �

ر�هن������ون، مثل: جان بودري������ار، ر.ج.دوبريه، 

ج.ف.ليوت������ار، �لذي������ن ��صتندو� �أ�ص������اًل �إلى 

�أعمال مفّكري ما بعد �لحد�ثة، مثل: نيت�صه، 

هيدغر، فوكو...�إلخ، فقد ��صتثمرها �صفدي 

مركة  في قر�ءت������ه �لكو�رث �لت������ي جّرتها �لأ

)3(
على �لعالم.

أ�صمالي �ل������ذي بلغ ذروته مع  �لنظام �لر�

مبريالية، بما هي مرحلة عليا،  �لمرحل������ة �لإ

نتاج«،  تق������وم عل������ى »�لحت������كار وتمرك������ز �لإ

و�حتكار �لبنوك، على �متد�د �لعالم، لمعظم 

أ�صمال  أ�صم������ال �لنق������دي«، وتك������ّون »�لر� »�لر�

و»ت�صدي������ر  �لمالي������ة«،  و�لطغم������ة  �لمال������ي 

أ�صم������ال �لمالي«، و»�قت�ص������ام �لعالم بين  �لر�

أ�ص�س  ، هو �لذي �
)4(

أ�صماليي������ن« �تحاد�ت �لر�

مريكي������ة، �لتي تتمّتع بقوة  لظهور �لدولة �لأ

�قت�صادية، مالية وع�صكرية �أقوى في �لعالم. 

وه������ذه �لقوة �إل������ى جانب �لمق������درة �لتقنية 

لكتروني������ة �لفائقة، كل هذ� وّفر  �لكبيرة و�لإ

قامة مديولوجية  قوى لإ و�صع و�لأ �لقاعدة �لأ

بالغ������ة �لقوة و�لتاأثير، عل������ى �متد�د م�صاحة 
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�لجغر�في������ا و�لديموغر�في������ا وذهنية �لب�صر 

ر�س، وهذ� �لتحّكم بالمعلومة  على �صطح �لأ

مركة  و�لفكر و�لعق������ل، هو �لذي يجع������ل �لأ

م�صيط������رة على ت�صكي������ل �لحقيقة في �لعالم 

عل������ى كل �صعي������د، و�إجبار جماهي������ره على 

مركة  �لخ�صوع لها، به������ذ� �لمعنى ت�صبح �لأ

ومديولوجيتها عقل �لعالم. 

ه������ذ� �لعق������ل يختل������ف عن نظي������ره في 

أ�صمالية  �لمرحل������ة �ل�صابقة، حين كان������ت �لر�

وروبي������ة تتقا�صم �لعال������م، عبر مخططات  �لأ

تق�صيمه فيما بينها، وغزوه بالقوة �لع�صكرية 

)�تفاقية �صايك�س- بيك������و، �حتالل فل�صطين 

وتق�صيمه������ا، على �صبيل �لمث������ال( في �أو�خر 

ا  مَّ
أ �لق������رن �لتا�صع ع�ص������ر حتى منت�صف������ه، �

مرك������ة تغزو �لعالم عن  ن فق������د �صارت �لأ �لآ

طريق �إ�صر�كها جماهير مناطق مختلفة منه، 

وتدجينه������م وجعلهم يتقّبلون تنفيذ �لمهمات 

مركة  �لتي توكلها �أمريكا لهم، فقد �صارت �لأ

�لمعا�صرة »تنت�صر وباًء من �ل�صفافية ل ياأتي 

من جهة معينة، بقدر ما يبّثه مناخ بيئة كاملة 

أو�صع من  مركة �  و�لأ
)5(

ر�������س جمعاء«. تلّف �لأ

مريكي������ة، رغ������م �أن �لثانية و�لدة  �لدول������ة �لأ

مرك������ة( �أ�صبح������ت طريقة  نها)�لأ ول������ى، لأ �لأ

حياة، ونظام تفكير مهيمن، ونمط عالقات. 

وهي تمتلك قدرة كبيرة على توفير �لت�صويغ 

�لعقلي و�لنف�صي ل������دي �لب�صر لتقّبل �لدولة 

مريكية؛ فقد قّدم������ت »مر�كز �لنجذ�ب  �لأ

و�ل�صتهو�ء �لرغاب������ي و�لعاطفي �لذي يبنيه 

نظ������ام عالمي قائم على قولب������ة �لجماهير، 

وتدمير ثقافته������ا �لخا�ّصة، ورّدها �إلى حالة 

قطعان ب�صرية هائلة �لحجم ل تمايز بينها، 

قو�مها، هائم������ة وفق عو��صف  ول وج������وه لأ

�صّم������اء م������ن ردود �لفع������ل �لمبرمجة ح�صب 

�إغر�ء�ت ت�صن������ع �لرغبات مع �صناعة طرق 

 هنا و�صلت برمجة 
)6(

ومو�صوعات �إرو�ئها«.

�ل������روح حّد�ً غريب������اً، ينطوي عل������ى مفارقة 

نَّ �لكارثة، مهما كانت، يجب 
أ موؤلمة، وه������ي �

أو �ل�صعور بالحزن  ل������م � أّل تك������ون منا�صبة لالأ �

مركة ف������ي �إخ�صاع  لدى �لف������رد، فاآلي������ة �لأ

ن�ص������ان- �لفرد، جعلته متكّيف������اً و�إنجازياً.  �لإ

يكفي �لف������رَد بحُر �ل�صته������الك ليعوم فيه؛ 

أه������م �ل�صلع و�لحاجات  �إذ �إنَّ كل �ص������يء، من �

�إلى �أعمق خلجات �ل������روح، تكّفلت به �لّربُة 

أ�صمالية.  �لر� �لتقنية وحا�صنته������ا  �لمعدنية: 

من هنا، تمّكن �لعق������ل �لتقني �لح�صابي من 

ن�صان وفق قولبته: �إّنه، ح�صب  �إع������ادة بناء �لإ

ن�صان ذو �لبعد  ت�صمية هربرت ما رك������وز »�لإ

ن�صان �لمدّجن �لقابل بكل   هذ� �لإ
)7(

�لو�حد«.

�لموؤ�ص�ص������ات و�لقو�نين �لتي تفر�صها �لحياة 

مركة �لذي  مريكية، بل يفر�صه نموذج �لأ �لأ

�جتاح �أمريكا عينها. لكن �لق�صر هذه �لمرة، 

غر�ء  لي�������س من خارج �لفرد، ب������ل بتلعيب �لإ



�� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

مركة على العالم  الفترا�ضية والمو�ضوعانية في حرب الأ

أ�صباب �لفرح �ل�صطحي، وما  غ������و�ء وكل � و�لإ

 وهنا تتجلى 
)8(

يوؤّم������ن �لتحّك������م بال�صمي������ر. 

ن�صان، وهو معمم  آليات �لعنف �صد �لإ �أعمق �

مركة،  على �صعوب �لعالم باأ�صره؛ تجتاحه �لأ

م�صى: �لمديولوجيا. عبر �صالحها �لأ

المديولوجي���ا بين التجّوي���ة المراآوية 

والم�ضهدّية المو�ضوعانية:

مركُة ف������ي �أفظع حرب  ن �لأ تُ�صاه������ُد �لآ

أنها  ف������ي �لتاريخ ت�صنها على �لعال������م، ورغم �

حرب طاحنة ف������ي �صعارها ووح�صيتها، فهي 

تحوز عل������ى درجة بالغة �لتنظي������م و�لتعقيد 

�لتقني. غّطت كامل م�صاحة �لجغر�فيا �لتي 

ت�صربها، من �لمنطقة �لعربية، �إلى �أوكر�نيا، 

كو�دور. ت�صول  وبحر �ل�صين �إلى فنزويال و�لإ

�أمري������كا وتجول �لعالم تح������ت �إمرة �صيدتها: 

أ�صاطيلها وحامالت طائر�تها  مركة، عبر � �لأ

�لع�صكرية  وقو�عده������ا  جنده������ا  وناق������الت 

�لمنت�ص������رة في كل ق������ار�ت �لعالم، ومناطقه 

�لحيوية. وتجري �أوروبا خلفها لهثة طّيعة 

مثل �صان�صو بان�صا ور�ء �صيده دون كي�صوت.

هنا تلع������ب المديولوجيا لعبته���ا؛ فهي 

�ش���بكة اإعالم هائل���ة القوة والنت�ش���ار، تغّطي 

�لح������روب وكو�رثه������ا، وتجّند كام������ل طاقتها 

ب�صرعيته������ا.  �لعال������م  و�إقن������اع  لت�صويغه������ا، 

و�لمفارقة �لتي تنطوي عليها �لمديولوجيا، 

تاأتي من كونها تقوم على اأ�ش����س عقلية، وفي 

�لوقت عينه تقوم بتبرير كل �أفعال �ل�صر �لتي 

خير  تقوم بها �أمري������كا، بل وتغّطي تحوله �لأ

ن عنفاً �صاماًل يلّف  )�ل�صر(، حيث ��صتحال �لآ

ر�س. كوكب �لأ

عالم، ب�صفته مقّوماً مركزياً  ومنذ ُوجد �لإ

للمديولوجيا، �كت�صب م�صروعية تقليدية، في 

�ل�صتهالكية،  أ�صمالي������ة  �لر� �لعالق������ات  �إطار 

بفعل �لتر�بط �لجدل������ي بينهما: هي ت�صيطر 

عليه وتغّذيه وه������و يبررها ويقويها. في هذ� 

ط������ار تكّونت له �صلطة هائل������ة على �لبنية  �لإ

�لروحية، باأبعاده������ا �لمعرفية و�لنف�صية، كما 

�لثقافي������ة و�ل�صيا�صية. وق������د تج�ّصم هذ� في 

ن،  ح�صائل �أفعال �لمديولوجيا في �لعالم �لآ

ت �لف�صاء بال�ص������ور و�لمعلومات،  حيث م������الأ

وتمّكنت من جعل روؤو�س �لمتلقين في ف�صاء، 

هو في قب�صتها. وبقدر ما �إنَّ مر�صل �لمعلومة 

ن�ص������ان وو�صائط �لت�صال( هما  ومتلقيها )�لإ

ع������الم- �لمديولوجيا، فاإنَّ �لو�صيلة  ركيزتا �لإ

ق������وى، وهي ت�ص������كل �لمدخل  هي �لح������د �لأ

لجتياح �لعنا�ص������ر �لثالثة �لمكونة، بما فيها 

هي عينها، عبر طغيان �ل�صورة ك�صيل يخفي 

أو�لياته �لمحّركة وعنا�صره معاً. بهذ� تتحقق  �

آوية �لغفل �لتي تفي�س عن �لحدث  عملية �لمر�

وتطغى على مو�قعيته كم�صهد؛ ت�صيطر عليه، 

وت�صّففه، ل لكي ي�صب������ح و��صحاً، بل لتجّويه 
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وتفق������ده م�صهديته �لمو�صوعاني������ة، فيتحّول 

�صلية. هكذا  �ص������ورة م�صخية عن �صورت������ه �لأ

يك����ون م����ن عم����ل المديولوجي����ة اأن ت�ش����تثمر 

آوية، فتتوالد ال�ش����ور  جهده����ا في لعب����ة المرا

عالمية، وت�شّكل �شياًل  عبر الو�شيلة/التقنية الإ

جارفًا من ال�شور، ما يجعلها مكتفية بذاتها، 

مر ل يقف  . والأ
)�(

وي�شبح وجودها هو الواقع

ّن »الم����راآوي يحقق  عند ه����ذا الحد، ذل����ك لأ

نه  خطر في هذا الم�شار، لأ بعد والأ النقلَة الأ

����عت  ����ُع ال�ش����ورَة عينه����ا لما كانت اأخ�شَ ُيخ�شِ

ال�شورُة اأ�شَلها له، اأي تبديد قوامها ال�شبحي 

. في ه����ذا ال�ش����ياق ينخلق 
)�0(

بت�ش����بيح اأكب����ر«

عال����م مواٍز للعال����م الذي نعي�����س فيه. وحين 

ت�ش����يطر ال�ش����ورُة الم�ش����ّبحُة، تتراج����ع مكانة 

اللغ����ة ودوره����ا ف����ي عملية �ش����رد ِلم����ا يحدث، 

وهو، هنا، حكاية ال�شّر/العنف. وهكذا ُيف�َشُح 

مرك����ة، لكي ت�ش����تمّر في ال�ش����طو  المج����ال لالأ

على العالم، ولو كان الثمُن تدميره.

ولكن من اأين جاء ال�شّر؟ وكيف تحول اإلى 

ن، ويعمل فيه تدميرًا؟ عنف يعّم العالم الآ

كان تحديُد �ل�ص������ر ومفهمته يعود�ن �إلى 

أ�صب������اب مفارقه، كما هي مقررة في منطوق  �

�لخطاب �لديني، وه������ي �لخروج عن تعاليم 

لوهة. ولك������ن �لحد�ثة وثقافتها �لمرتكزة   �لأ

على �لمنهجية �لتجريبي������ة للعلوم �لو�صعية 

ن�صان، �لتي  �أرجعتُه �إلى م�صوؤولي������ة/�إر�دة �لإ

ر و�لتخل�س  قّدمت وعودها بالق�صاء على �ل�ص

ن�صانية  ر�دوي������ة �لذ�تي������ة �لإ منه. ولك������ن �لإ

ل������م تفل������ح بتحقيقها ه������ذه �لوع������ود، نظر�ً 

نه������ا �أرجع������ت فهمه ومحاربت������ه �إلى لدنها  لأ

لهية،  �لجوهر�ني �ل������ذي حّل محل �لذ�ت �لإ

وبالتالي غاب������ت �ل�صتر�تيجية �لقادرة على 

مو�جهة �ل�صر. لع������ل �ل�صتر�تيجية �لمخّولة 

باإنجاز هذه �لمهمة، هي تلك �لتي ل تنطلق 

يديولوجية �لغائية  من خطاب يتمركز على �لأ

ن�صانية �لمثالية. أو �لذ�توية �لإ �

أتى �ل�صر  ربما يكون من �ل�صحيح �لقول: �

من نظ������ام �لحياة �لمجتمعي������ة ومن طريقة 

�لتعّق������ل �لمن�صوي������ة في خط������اب �صائد في 

�لمجتمع م�صاد لحقوق �لب�صر. وحين يحدد 

خط������اب �لحد�ثة نمط �ل�صل������وكات �لب�صرية 

�لتي لقت �نتظامها في موؤ�ص�صات �لمجتمع، 

و�ل�ص������روط و�لوقائع �لقت�صادي������ة و�لتقنية 

و�لثقافية �لت������ي تم�ّصك������ت بح�صابية �لعقل، 

مر �لذي يبي������ح �صرورة تحقيق �لم�صلحة  �لأ

أ �لحّقانية  بالق������وة، ب�صرف �لنظر عن مب������د�

ف������ي �لحياة �لمجتمعي������ة، وخ�صو�صاً عندما 

يتو�ف������ر فائ�������س قوة هائل، كم������ا هو �لحال 

م������ع �أمريكا، حينذ�ك ��صتح������ال �ل�صر عنفاً. 

أ�صمالي  �صار على �لعالم، في ظل �لنظام �لر�

مبريالية �لر�هنة،  �لم�صيطر، وخ�صو�ص������اً �لإ

�أن يتقّبل �لعنف، و�أن يتكّيف مع �لعي�س تحت 
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�صبحه �لمخّيم �لفظيع. هذه هي ��صتر�تيجية 

خيرة  مرك������ة. ومقدرة هذه �لأ مديولوجيا �لأ

ف������ي تبرير �لعنف ل تاأتي فق������ط من �لكتلة 

�لمالي������ة �لهائلة �لتي ت�صتن������د �إليها، بل من 

أكثر م������ن ت�صعين بالمئة من  �صيطرته������ا على �

عالم في �لعالم. يتاأتى عن هذ�،  و�صائ������ط �لإ

�أن على جماهي������ر �لعالم �أن تتلقى �لمعلومة 

�لتي ير�صلها. و�لمعلومة خبٌر، تتغلّف �لتعاليُم 

أو�م������ر ونو�ٍه، بها. هكذ� يكون قد تو�فر  من �

مركة بع������ٌد �جتياحي للعالم. هي تق�صف  لالأ

�لعالم ب�صو�عق �صوئية مبهرة وموؤّثرة، تزّيغ 

ب�صيرة �لعقل؛ تجعله �أمام دفق �صور من دون 

خير  مو�صوع معّي������ن مخ�صو�س، �إذ تذّري �لأ

أة �لتي من �صاأنها  عبر مئات من �ل�صور �لمجّز�

�أن ل تبقي له على قو�م؛ فتغيب مو�صوعانية 

�لمو�ص������وع، ويتجّوى �لم�صهد، ويم�صي �لعقل 

أو �ل�صتدلل و�لحكم.  فاقد�ً �إمكانية �لروؤية �

مرك������ة �أن تتفّوق على  فوظيفة ف�صائيات �لأ

أبعاده������ا، �إذ تتكّفل �ل�صور  ح�ص������ر جهاتها و�

لكترونية  �لإ �ل�صب������كات  وهند�صاتها، وعو�لم 

�ل�صوئي������ة �لمنت�ص������رة في بي������وت �لنا�س في 

�لعالم، بتفقير �لثقافة و�إجها�س �لعقل، �إلى 

درج������ة ل يبق������ى منهما �إل م������ا يتقّبل كل ما 

تقّدمه من معلومات و�إيحاء�ت، ليتقولب بها. 

لية �لتي ت�صّير �لب�صر متكيفين،  هذه هي �لآ

مدّجنين، متقّبلين طبيعيين ل�صيا�صة وخطاب 

قوى في �لعالم؛ �لدولة �لمركز في  �لدولة �لأ

ر�س، وهي دولة  �إد�رة �صوؤون������ه على كوكب �لأ

مركة  مرك������ة: �أمريكا. هذ� ه������و ع�صر �لأ �لأ

�ل������ذي يكاد يطبق على �لعال������م. وفيه تتحد 

مقومات ثالثة: �لمديولوجيا مع �لتكنولوجيا 

أنه  مبريالي، لتقدم �لعنف على � مع �لنمط �لإ

ظاهرة ماألوفة؛ ل �عتر��س حقيقياً عليها. 

أْن تنْ�صلَب هويته �أمام  ينت�ص������ر �لعنف بعد �

حاطة به  خيرة لالإ �لب�صي������رة، �إذ� ما �صعت �لأ

أو �لقب�س عليه عقلياً. هذ�  م�صهدياً وقائعياً، �

يحدث عن طريق عمل �لو�صائط �لميديائية؛ 

ت�صع م�صطلح �لعنف، تك������رره، ت�صّرع عبوره 

�ص������ور�ً يوميًة على �ل�صا�ص������ات ولحظية �أمام 

أو عل������ى �لم�صام������ع، في�صبح �لعنف  عين � �لأ

مند�ح������اً، لكّنه مف������ّرٌغ من حمولت������ه �للغوية 

�لدللي������ة، لينعر�س ب�صفافي������ة �صّماء عزيزة 

خيرة تعرف �لهدف من منع  على �لميديا. و�لأ

�صرده لغوياً؛ هي ت�صتعي�س عنه ب�صيل �ل�صور 

يح������اء�ت �لمفرطة، وت�صتح�صر  و�لر�صوم و�لإ

خ������رى لت�صوي������ه �لمعلومة  كل �لموؤث������ر�ت �لأ

وتوليد �ل�صتيهامات، لتغييب �لم�صهد.

لعله من �ل�صحيح �لقول: هذ� هو عنو�ن 

مرحل������ة فارقة في تاريخ �لتعّقل؛ هي تعطيل 

�ل�صرد، �لذي عرفت������ه �لب�صرية عندما كانت 

تن�صج وقائع �لحدث لغوي������اً، لتف�صح �لمجال 

يهام  و�لإ �لدع������اوي  �ل�صتدخ������ال  لتقني������ات 
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�لنف�صي، عبر �ل�صّخ �ل�صَوِرّي.، وكل هذ� من 

�صاأنه �أن ي�صّنع �لر�أي �لعام �لعالمي و�لغربي، 

ويعطل �إم������كان ��صتغال �للغ������ة �لنقدية لدى 

�لنا�س، فيفقدو� �إمكان فهم ��صتر�تيجية �لقوى 

�لم�صتفيدة و�أهد�فها. هي �ل�صتر�تيجية �لتي 

تحقق م�صالح �أ�صحاب �ل�صركات �لعمالقة، 

وتج������ار �لحروب، عن طري������ق �لعنف ون�صره 

وت�صغيله �صد �لعالم �أجمع. 

المو�ضوعانية واأيديولوجيا الفترا�ضية:

مرك������ة �لت������ي تمار�������س عنفها  ل������ت �لأ �صكَّ

عل������ى �لعالم م�صتخدمة طاق������ة �لمديولوجيا 

آوية، �لتي ه������ي ذروة �لفتر��صية، �أكبر  �لمر�

ن�ص������ان وعقله. م������ع هذ�،  تح������ّد لم�صي������ر �لإ

هي عاجزة ع������ن �إلغاء �لم�صهدي������ة وقو�مها 

�لمو�صوعاني. �لقتلى و�لجْوَعى و�لم�صردون 

خري������ن، هم �لتحّدي  وكل �صحاي������ا �لعنف �لآ

�لمطروح و�لمحّرك للعقل �لنقدي �لتحليلي 

�لر�هن، كي ينظر في حكاية �لفتر��صية وما 

أيديولوجية.  أبعاد � يمكن �أن تنطوي عليه من �

ُوِج������دت �لفتر��صية في �لتاريخ، كفكرة 

أتى  فل�صفي������ة، من������ذ ُوِج������َد �لت�صوُر �ل������ذي �

م������ع �نبثاق �للغ������ة، و�نبناء �لمعن������ى وت�صّكل 

�لخط������اب. ومن �لمعروف، �أن �أفالطون �أول 

أنت������ج- كما جاء ف������ي نظريته: �لكهف-  من �

فكرة �نق�صام �لعالم �إلى عالم �لمح�صو�صات 

وعال������م �لمعق������ولت، و�نعكا�ص������ه على عقل 

�صلية  . �ل�ُمثل ه������ي �لحقائق �لأ
)11(

ن�ص������ان �لإ

ا �لموجود�ت �لح�صّية  مَّ
أ بح�صب �أفالط������ون، �

ه������ي حقائق ز�ئفة. و�ل�ص������ورة �لتي تنعك�س 

ن�صان، هي �لمثال،  آة، �أي عقل �لإ على �لم������ر�

بع������د �أن تك������ون قد ك�صفت حقيق������ة �ل�صورة 

�لز�ئف������ة �لت������ي كانت تالمح������ت على جد�ر 

ولوية لهذه �ل�صورة،  �لكهف. وطالم������ا �أن �لأ

أو  آة على �لمو�ص������وع �لمنعك�س، � تتقّدم �لمر�

آوية على �لم�صهدية. �لمر�

تاب������ع �أر�صطو خطى معلم������ه، مع فارق، 

أنه ��صتند �إلى مفهمة �لعالقة بين �ل�صورة  �

ولى ل تنطبق تمام �لنطباق  و�لهيولى، فالأ

ن للمو�صوع �أهمية فعلية،  ، لأ
)12(

على �لثانية

ول وجود لل�ص������ورة من دونه »فهناك د�ئماً 

، ذلك على �لعك�س من 
)13(

�صيء هو مو�صوع«

�أفالط������ون �لذي حّط م������ن قيمة �لمو�صوع 

بالن�صب������ة للمث������ال، له������ذ� يق������ول �أر�صطو: 

أو �لنظام، هو  أو �ل�ص������ورة � »فع������دم �ل�صكل �

أو �لذهب،  أو �لحجر � �لمقابل؛ و�لنحا�������س �

هو �لمو�ص������وع... وبالجمل������ة �لهيولى هي 

أم������ا �ل�ص������ورة  ن تُّعد...� وح������د�ت قابل������ة لأ

�إلى ذل������ك، ت�صكل �لم�صهدّية   .
)14(

فو�حدة«

أ�صا�صياً لدى �أر�صطو،  أً � �لمو�صوعانية مب������د�

في فه������م �لحقيقة وت�صوره������ا عقلياً، ول 

وجود لل�صورة من دونه.
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بقيت �ل�صورة تنطوي على مفارقة عبر 

ن�صاني، من  �لمر�حل �لتاريخي������ة للتفكير �لإ

ديان �لتوحيدية، فهي  �صطورة حتى �لأ زمن �لأ

من جهة من مكونات �لعقل كي يبني ت�صّوره 

ويك������ّون روؤيته �لعامة فيما يخ�ّس مو��صيعه، 

وهي، من جهة ثانية، مجال يمّر عبره تبرير 

وت�صويغ ممار�ص������ات دنيوية. فال�صورة محور 

�صط������ورة د�خل  تحق������ق رمزي������ة �لطق�س و�لأ

أ�صار �لباحث  عالقة �لمقّد�س بالدنيوي، كما �

�لمعروف مر�صيا �إلياد. �لنموذج/�ل�صورة في 

�ليهودي������ة« بالن�صبة لبن������ي �إ�صر�ئيل، �لمظلة 

ني������ة �لمقد�صة و�لهي������كل- كل ذلك كانت  و�لآ

زل، و�إنَّ يهوه هو  نماذجه عند يهوه من������ذ �لأ

أنبيائه لكي ي�صنعوها على  �لذي �أوحى �إلى �

.
)15(

لنماذجها في �ل�صماء
ً
ر�س طبقا  �لأ

ح�ص������رت  �لم�صيحي������ة  ف������ي  أي�ص������اً،  و�

مكنة  �لرمزيات في �لكاتدر�ئيات، ورمزية �لأ

تحاكي �لخلق �ل�صم������اوي و�لفردو�س. وهذ� 

نطولوجي«،  �إلياد »�لظماأ �لأ يعك�س، بح�صب 

ن�صان رهبة م������ن »�لعماء« �لتي  ن ل������دى �لإ لأ

تتف������ق مع رهبته من �لع������دم، ولعل �لمقّد�س 

ن�صان، وه������ذ� هو مق�صد  ي�صكل منق������ذ�ً لالإ

. فعالوة عل������ى �أهمية 
)16(

ن�ص������ان �لدين������ي �لإ

معن������ى �ل�صورة، هي ت�صّي������د �لمقد�س �لذي 

ل������ه قيمة كو�صموغونية )ولدة �لعالم(، فهي 

م������ن �ص������روط تاأ�صي�س وج������ود �لعالم. يقول 

�إلي������اد: »�إنَّ تجل������ي �لقد�ص������ي يوؤ�ص�س �لعالم 

. ول تخرج �ل�صورة �لمقّد�صة 
)17(

�أنطولوجياً«

�صالم عن مغزى دورها في  »للكعبة« ف������ي �لإ

تاأ�صي�س �لعالقة بين �لمقّد�س و�لدنيوي.

أْن تتمّكن من �لمحافظة  وما كان لل�صورة �

على بنيانها ووظيفته������ا �للذين كانا لها في 

ول،  �صطورة �لأ �لزماني������ات �ل�صابقة؛ زمان �لأ

ديان  وزمان �لفل�صف������ة �ليونانية، وزم������ان �لأ

ن حلول لحظة �لحد�ثة  �لتوحيدية، ذل������ك لأ

�لكال�صيكي������ة وخطابها �ل������ذي د�صن قطيعة 

معرفية، لي�صت �إطالقية بطبيعة �لحال، مع 

�لخطاب �لميثولوجي، و�لثيولوجي، قد غّير 

معنى �لت�صور وطبيعته، وكذلك �ل�صورة عن 

كبر، في هذ� �لمجال،  �لعالم. وكان �لدور �لأ

�صهامات �لمنهجي������ة �لديكارتية، و�لنقدية  لإ

�لكانطي������ة، و�لجدلي������ة �لهيغلي������ة، و�لنقدية 

�لجدلية �لمارك�صية.

َجْت هذه �ل�صي������رورة �لتاريخية بحلول  تُوِّ

لحظة جديدة للعقل، هي �لعقالنية �لذ�توية، 

وما نت������ج عنها من ج������دل و�صر�عات فكرية. 

أ�صفرت عنه: تمجيد �لعقل. ولكن من �أهم ما �

�صيط������رة فكرة ق������وة �لعق������ل، ومقدرة 

ن�صاني������ة، و�لزم������ن وعالقت������ه  �ل������ذ�ت �لإ

نتاجي������ة، كل ذلك �أف�صى �إلى  بالتقنية و�لإ

فكرة رئي�ص������ة: �لتقّدم، �ل������ذي قّدم نف�صه 

أنه �لتقدم �لتكنولوجي ، �لذي يمكنه  على �
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ن�صان، وكل  أن�صط������ة �لإ �أن ينتّظ������م جمي������ع �

مج������الت �لحياة. هنا برزت ظو�هر كثيرة 

جدي������دة حقاً، على م�ص������رح �لحياة: زيادة 

نتاجية، تر�كم  ن�صان، �رتف������اع �لإ مقدرة �لإ

أ�������س �لم������ال �ل�صناعي، وتق������ّدم �لتقنية  ر�

ب�ص������كل مت�صارع... �إل������خ، كل ذلك �أدى �إلى 

�إع������الء �ص������اأن �لتكنولوجي������ا �إل������ى م�صتوى 

�صطرة. �صارت هي �لمعيار  �لتقدي�������س و�لأ

نجازي������ة، و�لربحية، كما  ول ل�صمان �لإ �لأ

م������ان و�ل�صع������ادة. �صارت هي  �لرف������اه و�لأ

آة  يقون������ة �لمقّد�صة، هي �لمر� �ل�صورة- �لأ

رو�ح  �لكب������رى �لتي �جتاحت �لعق������ول و�لأ

عل������ى نحو كا�صح؛ �إذ فر�ص������ت �إذعان عام 

آوي������ة تتالمح �صظاياها �ل�صورية  لحالة مر�

�لمبعثرة ف������ي �أرجاء �لعالم. فا�صت قوتها 

عن حدود جغر�في������ا �لبلد�ن، وعلى لغات 

ق������و�م و�صردياته������ا، وحطم������ت �صروط  �لأ

�صي������ل لحاجات �لب�صر، لتفر�س  رو�ء �لأ �لإ

على �لجميع نمطاً م�صطنعاً: نمط �لحياة 

آوية،  أ�صمال������ي �ل�صتهالكي. �إّنه������ا �لمر� �لر�

كما يق������ول �صفدي، �لت������ي »تجرف جميع 

�لثقافات �لقومية �لت������ي تعتر�صها. تدّمر 

نثروبولوجية و�لكيانات  أو�ليات �لنماذج �لأ �

ثنية، وتفر�س عليها �لبديل �لوحيد من  �لإ

�لر�صيد �لذي تملك������ه، وهو تعميم �لنمط 

.
)18(

�ل�صتهالكي«

وربَّ �ص������وؤ�ل يطرح هنا: كي������ف ل يكون 

آوي������ة �لتي تب������ث �لنطباع بدلً  بمكن������ة �لمر�

�صباع �ل�صتهالكي  من �لمعلومة، وت������رّوج لالإ

�صيل،  �صباع �لأ لحاجات �لنا�������س، بدلً من �لإ

وتجعلهم قابلي������ن للعبة �نخد�عهم، �أن تدّمر 

�لم�صهدي������ة �لمو�صوعاني������ة على نحو كامل؟ 

رّبما يكون من �ل�صحيح �لقول: هناك �أمر�ن 

أولهما: عج������ز قولبتها  يجعالنها عاج������زة، �

أبعاد  َورّي عن ��صتغر�ق كامل � وتذريرها �ل�صّ

ِلَما يحدث ف������ي �لعالم، وثانيهم������ا: �لنتائج 

�لتدميرية لممار�صاتها د�خل حياة �لب�صر.

من هنا، �إذ� كان من �ل�صحيح، �لمو�فقة 

مع مفك������ري ما بع������د �لحد�ث������ة، على عدم 

آوية، فاإنَّ من �ل�صحيح  �إطالقية مقدرة �لمر�

أي�ص������اً، �لقول: �إنَّ معظمهم، ومنهم �صفدي،  �

�أوقفو� �ل�صي������ر �إلى جذوره������ا �لعميقة. �إذ� 

آوية �كت�صاحيه عل������ى �ل�صعيد  كان������ت »�لمر�

جر�ئي، فاإنه������ا لي�صت �صمولية كاملة على  �لإ

مكان �لتلفظ  �صعيد �لمفهمة، �إذ ل يز�ل بالإ

با�صمه������ا، وبالتالي جّرها �إلى نوع من �لتعّين 

، كما يقول 
)19(

و�لقب�س عليها في ق������و�م ما«

�ص������كال يتاأّتى من كون هذ�  �صف������دي. لكن �لإ

�لمفّكر قد قطع �لتحلي������ل و�أوقفه عند حّد 

مغلق، لذلك ل يمكن������ه، �أو ل يريد �أن ي�صل 

�إلى �لج������ذر �لعميق �لمو�صوعان������ي لت�صّكل 

آوي������ة. وربما ل يكون كافي������اً �أن يقوَل:  �لمر�



�� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

مركة على العالم  الفترا�ضية والمو�ضوعانية في حرب الأ

أنتج  أ�صمالي������ة و�إنتاجها �لتقني �لعالي � �إنَّ �لر�

آوي������ة. �إلى ذلك، �أعتقد �أن �لو�صول �إلى  �لمر�

�صكال لب������دَّ �أن يف�صي �إلى �لتفكير  عمق �لإ

أ�صمالية، و�صل�صلة  في �لعملية �لقت�صادية �لر�

نت������اج �لتي تقوم عليها، وتجلياتها  �أفاعيل �لإ

�لجتماعي������ة و�متد�د�ته������ا �ل�صيا�صي������ة، وما 

و�كبها من عملي������ات تفكرية، هي �لمو�قعية 

�ّس �ل������ذي تاأتت  �لت������ي �صّكل������ت �لم�صه������د �لأ

أمه������ا �لمديولوجيا، عن �أفاعيله  آوية و� �لمر�

وح�صائل������ه. وهم������ا �للتان تح������اولن طم�س 

أو تزييفه. �لم�صهد �

❁    ❁    ❁

لقد ذهب معظم مفكري ما بعد �لحد�ثة 

�لغربيين و�لعرب �إلى رف�س �لمارك�صية و�إنكار 

يديولوجيات  فاعليتها، معتبرينها مثل كل �لأ

خرى �لتي تجاوزه������ا �لزمن، عاجزة عن  �لأ

�صكالية  �إنت������اج تخريج فل�صف������ي حقيق������ي لإ

مركة. آوية و�لأ �لمر�

ولك������ن مارك�������س �أو�صح ف������ي كتابه �لذي 

ي�ص������ّكل منعطف������اً في تاري������خ �لمعرفة: ر�أ�س 

�صل �لمو�صوعان������ي لل�صورة �لتي  �لم������ال، �لأ

ت�صتخدم  ومديولوجيته������ا،  مرك������ة  �لأ جعلت 

آوية لتدمير �ل�صورة �لحقيقية،  �ل�صورة �لمر�

ن�صاني عبر  عندما بّين �أن ��صتغالل �لعمل �لإ

نه هو �لذي  أ�ّس �صورة �ل�صر، لأ �لتاري������خ، هو �

مر �لذي نتج  غنياء و�لفق������ر�ء، �لأ �أوج������د �لأ

خالقية، ولي�س �لبعد  عنه �صل�صلة �لقي������م �لأ

�لحيوي �لعدو�ني ل�»�إر�دة �لحياة«، كما يقول 

ن�ص������ان �لحيوي،  �أن »�لإ ؛ معتقد�ً 
)20(

نيت�ص������ه

قوى  �لعد�ئ������ي، ب������ل �لعد�ئ������ي �لعنيف...�لأ

نبل، قد �متاز د�ئماً وفي جميع  �صجع و�لأ و�لأ

 .
)21(

زمنة بحرية �لنظ������ر ور�حة �ل�صمير« �لأ

ولكن �أهمل نيت�صه، وه������و �لفيل�صوف �لكبير 

�لمد�ّص������ن لمرحلة ما بع������د �لحد�ثة، حقيقة 

أ�صا�صي������ة، وه������ي: عندم������ا كان �لكائن �لذي  �

ن �إن�صان������اً، ف������ي مرحل������ة �لحياة 
يُ�صم������ى �لآ

�لطبيعية، لم تكن هناك لغة ول �صل�صلة قيم 

�أخالقية، من �صمير ووجد�ن، �أم خير و�صّر، 

وبالتال������ي، من �لعبث �إط������الق �صفة »�لنبل« 

هم من ذلك، هل  أو »�لعدو�نية« علي������ه. و�لأ �

أْن تك������ون �لقيم فطرية في ظل وجود  يمكن �

ن�صان �لنفكاك  �للغة و�لثقافة، وهل بمكنة �لإ

عنهم������ا، حتى يكون �صلوكه فطرياً؟ �إلى ذلك 

م�صطلحات »�لفطرة«، و»�لخير«، و»�ل�صر«، 

أت������ي م������ن �لخطاب  و»�لعدو�نية«...�إل������خ، تا

ل د�خل �لمجتمع في  �لأخالقي �لذي ت�ص������كَّ

ن�صانية. �لح�صارة �لإ

وبالع������ودة �إل������ى �أطروحة مارك�������س، فاإنَّ 

ثرياء  �لتفاوت �لجتماعي بي������ن �لفقر�ء و�لأ

لين، و�صل ذروته  أو بي������ن �لم�صتِغلين و�ل�ُم�صغِّ �

مبريالية، وهكذ�  أ�صمالية �لإ في �لمرحلة �لر�
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؛ �إذ تحول �إلى ذروته، وهي  أي�صاً �ص������اأن �ل�صر �

�لعنف �لعالمي. وهنا بد�أت عملية �لت�صليل 

�لميديائي لطم�س م�صهده �لحقيقي.

تخري���ج  واإ�ضكالي���ة  نطولوجي���ا  الأ

مو�ضوعانية العنف:

أو ع������دم كفاي������ة  كي������ف تتبّي������ن كفاي������ة �

نطولوجي������ا، �لت������ي عرفناها م������ع مارتن  �لأ

�صت������اذ �صفدي في  هيدغ������ر، و�عتمده������ا �لأ

تخريج مو�صوعانية �لعنف فكرياً فل�صفياً؟

مركة و عنفها  �نطلق �صفدي، في نقده لالأ

آوية �لمدمرة  في �لعالم �لذي تمرره عبر �لمر�

للم�صهدية، في كتاب������ه �لهام �لمذكور �أعاله، 

من �لح�صائل �لفكرية �لفل�صفية، �لمتجاوزة 

�صط������رة وكل ت������ر�ث �لثيولوجيا و�لذ�توية  لالأ

ن�صاني������ة. و ق������د ��صتثمر ق������وة �لتحليلية  �لإ

نطولوجّية �لت������ي تو�صل �إليها هيدغر في  �لأ

كتابه �لعمدة »�لكينون������ة و �لزمان«. و�لبوؤرة 

�لمركزية ف������ي هذه �لعم������ارة �لفل�صفية هي 

�لبحث »في �صرورة م�صاألة �لكينونة و بنيتها 

.
)22(

أوليتها« و�

�إل������ى »�لتحليلية  ويتو�صل ه������ذ� �لبحث 

فق  نطولوجّية للدز�ين بما هي تحرير لالأ �لأ

 ،
)23(

م������ن �أجل تاأويل لمعن������ى �لكينونة بعامة«

ن�صان؛ �أي  و�إذ� كان������ت �للغة هي م�صك������ن �لإ

يتع������ّرف كينونته عبر �للغ������ة، وباأنه ل يمكن 

�أن يدرك ذ�ت������ه �إل بالتح������رك د�خل �للغة، 

لذلك ه������ي �لميد�ن �لذي ينب�صط فيه معنى 

)24(
�لكينونة بالن�صبة للدز�ين معين.

من هنا، ل يك������ون للدز�ين �أي »م�صمون 

أنثروبولوجي، بل هو �إ�صارة « �صورية  أو تعين � �

)25(
»�إلى بنية كينونة مح�س«.

كان يمك������ن له������ذ� �لتحلي������ل �لعميق �أن 

يكتم������ل، لو �أوجد تخريج������اً فل�صفياً للعالقة 

بي������ن »�لدز�ي������ن«؛ باعتباره »�صيغ������ة وجود 

ن�صان في �لعالم«؛ بح�صب عبارة هيدغر،  �لإ

و�لمو�صوعاني������ة �لتي ت�صكل عمق �لم�صهدية 

�لغا�ص������ة بالعن������ف �ل������ذي يجت������اح �لمنطقة 

�لعربية و�لعالم.

ورّب �ص������وؤ�ل يُطرح هن������ا، �إذ� كانت �للغة 

أي�صاً، كيف  حار�ص������ة �لكينونة وهي �صكنه������ا �

يمكن »للدز�ي������ن« �أن يحيل �إلى �صيغة وجود 

ن�ص������ان في �لعالم، دون �لدخول عبر بو�بة  �لإ

أ�صمالي،  �لتحلي������ل لالقت�صاد �ل�صيا�ص������ي �لر�

ن�صان  أ�صا�س �نته������اك وجود �لإ �ل������ذي ي�صكل �

في �لعالم؟

لق������د �أو�صح يورغ������ن هابرما�������س، وهو 

هم بي������ن �لمفكرين �لمب�صرين  �لمارك�صي �لأ

بم������ا بع������د- �لحد�ثة، ف������ي كتاب������ه »�لقول 

نطولوجي  �لفل�صفي للحد�ثة«، �إنَّ �لتحليل �لأ

أبق������ى �لحقيق������ة ف������ي »�ل�صكن  �لهيدغ������ري �

أّي د�خ������ل �لدز�ي������ن، �لذي هو  �للفظ������ي«، �
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»�إ�ص������ارة �صورية«، وبالتال������ي �أفقدها �أر�صها 

�لمو�صوعانية. ومحاولة �صفدي رّد �أطروحة 

هابرما�س، و�إثب������ات �أطروحة هيدغر، بقوله 

أع������ادة �صكن �لحقيقة ف������ي �لعالم يعني  »�إنَّ �

أنها غدت في متناول �لكائن �لوحيد �ل�ُمولَِج  �

 ،
)26(

بالحياة في �لعالم، �ل������ذي هو �لدز�ين«

ل يمك������ن لها �أن تنجح باخت������ر�ق �صوِر �للغة 

نها ل تحيل �إلى عقلنة  أو �ل�صكن �للفظي؛ لأ �

�لمو�صوع، ب������ل �قت�صرت على �ن�صغال �لفهم 

أّي بال�صوؤ�ل عن �لكينونة.  بذ�ته، �

ي�صل �صف������دي في تحليل������ه �إلى حقائق 

أو تجاوزها.  ليمك������ن غ�س �لنظ������ر عنه������ا، �

آوية »ديكتاتورية مطلقة«،  هو يرى ف������ي �لمر�

، وي�صير �إلى وجود 
)27(

ما يدفع للث������ورة عليها

مريكي������ة عل������ى  »م�ص������روع �لديكتاتوري������ة �لأ

، و�أن �لنظ������ام �لعالم������ي �لر�هن 
)28(

�لعال������م«

�صيط������ر فيه مفهوم �لعنف، ويريد �أن يفر�س 

وكاأن  و�لو�قعي������ة«،  �لمنطقي������ة  »�صالحت������ه 

ذع������ان له �أعلى خي������ار�ت �ل�صعوب. ولكن  �لإ

�لنظام �لعالمي �لجديد �لذي يت�صكل بديال، 

فه������و �لذي يقوم على �لتعددية �لقطبية، هو 

�لعال������م �لذي يتاأ�ص�س عل������ى حقوق �ل�صعوب 

�لتي بدوره������ا، تغدو قاع������دة �صلبة لحقوق 

 .
)29(

ن�صان �لإ

لكن قول �صف������دي ل ي�صل �إلى م�صتوى 

مركة؛  �ل�صتحقاق �لفعلي لمو�جهة عنف �لأ

ن تكوي������ن فه������م حقيق������ة �لعن������ف  ذل������ك لأ

مركة �لت������ي ترعاهما، يمكن  رهاب و�لأ و�لإ

أْن يتحقق فع������اًل بالرجوع �إلى نقد مارك�س  �

أ�صمالي، كما تّمت  لالقت�ص������اد �ل�صيا�صي �لر�

ن هذ� �لنقد يحّدد  �ص������ارة �أعاله، نظر�ً لأ �لإ

�لم�صهدية؛  لت�ص������كل  �لمح�صو�صة  و�ليات  �لأ

نتاج  �صلوب �لإ �صا�س �لعمي������ق لأ أّي فه������م �لأ �

ن�صاني،  أ�صمال������ي، و��صتغالل �لعم������ل �لإ �لر�

وتح�صيل �لقيمة �لم�صافة. �إلى ذلك، �إ�صارة 

�صف������دي �إل������ى »�لجْوعى« ف������ي �لعالم كقوة 

مركة، ل تاأخذ بعدها �لحقيقي،  مقاومة لالأ

عندم������ا ينك������ر ه������ذ� �لمفك������ر �لمارك�صية 

بم������ا فيه������ا تحليله������ا �لنق������دي لالقت�صاد 

أ�صمالي، بحجة تفادي خطر  �ل�صيا�ص������ي �لر�

. وربما من نافل 
)30(

يديولوجيا و�أوهامها �لأ

�لقول، �لتوكيد على �أن �لتحليل �لقت�صادي 

أيديولوجية ز�ئفة؛ فالجوعى  لي�س وهماً ول �

أثرياء، وبلغة �لقت�صاد  فقر�ء و�ل�صبعان������ون �

�ل�صيا�ص������ي �لمارك�ص������ي، كما ه������و معروف، 

ثرياء  �لفقر�ء ه������م �لعاملون �لكادحون، و�لأ

نتاج �لذين ي�صتثمرون  هم مالكو و�صائ������ل �لإ

عمل �لكادحين. هذه هي �لمو�قعية لظاهرة 

�لتف������اوت �لجتماعي في �مت������الك �لثروة؛ 

هي حدث حياتي عمالني ي�صكل م�صهد�ً له 

حّيز مو�صوعاني، وهو عمل �لب�صر �لمت�صل 

باأج�صادهم و طاقتهم �لحيوية و�لذهنية.
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اأديب وناقد واأ�صتاذ جامعي. ❁

ثنائية احلوار واال�ستعالء

من تعددية العامل اإىل اأحادية العوملة

د. �صالح الدين يون�س 

❁

 لقد انت�شرت فكرة »الح������وار« منذ نهاية العقد الثامن من 

ع  �شامل, يعود شع  �شامل, يعود شع  �شامل, يعود  ش ولع������ل انت�شارها على نحو وا�ش ولع������ل انت�شارها على نحو وا� القرن الع�شرين,

تين, على الرغم شتين, على الرغم شتين, على الرغم  شيديولوجي النا�شئ بي������ن مدر�شيديولوجي النا�شئ بي������ن مدر� اإلى الن������زاع الأ

يتان هما: شيتان هما: شيتان هما:  شيا�شيا� يا�شيا�ش شتان �شتان � تان �شتان �ش شهم������ا مدر�شهم������ا مدر� هم������ا مدر�نهم������ا مدر�ّن أ ا فة, شفة, شفة, اإّل شم������ن قربهما من الفل�شم������ن قربهما من الفل�

ة الغربية الليبراليةشة الغربية الليبراليةشة الغربية الليبرالية, ش والمدر�ش والمدر� وفييتي������ةشوفييتي������ةشوفييتي������ة, شة ال�شرقية ال�شة ال�شرقية ال� ة ال�شرقية ال�شة ال�شرقية ال�ش شالمدر�شالمدر�

اأهمها في  تويات عدشتويات عدشتويات عّدة, شا�س على م�شا�س على م� ا�س على م�شا�س على م�ش ش�ش� ّوالنزاع المنّوه به قائم بالوالنزاع المنوه به قائم بالوالنزاع المنّوه به قائم بالأ

اد شاد شاد  شقت�شقت� اد الحر ونظي������ره المركزيشاد الحر ونظي������ره المركزيشاد الحر ونظي������ره المركزي, ولم يكن ال شقت�شقت� م�شكلة ال

ت شت شت  ش�ش� �ية ت�شخ�ية ت�شّخ ية ت�شخشية ت�شخش شيا�شيا� يا�شيا�ش شفة �شفة � فة �شفة �ش شت عنه فل�شت عنه فل� اما ن�شاما ن�شاأ ما ن�شنما ن�شّن إ واإ إ و وحده المختلف عليه,

خرى  أ�شكال الدولة, وكذلك تراءت ف������ي البنى العامة والأ ف������ي ا

ا  مما  مّما اأدى اإلى تمركز عالمي حول التجاهين.  ةشةشة, شالخا�شالخا�
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العرب، من العالم القديم اإلى العالم الثالث:

منذ اأن داهم نابلي������ون م�صر )1798م( 

يطرتها الثقافية صيطرتها الثقافية صيطرتها الثقافية  صوالعوالم الغربية تفر�ض �صوالعوالم الغربية تفر�ض �

على العوالم العربية، والفر�ض ذاك جاء من 

ول هو االحتياج الثقافي للغرب  موقعين: االأ

ّتويات عّدتويات عّدة،  تويات عدصتويات عدص ص على م�ص على م� بو�صفه عالماً متقدماً

ضفي »الزم������ن الخا�ضفي »الزم������ن الخا�ض« الذي كان العرب فيه 

اإثر الغزو  مقطوعين عن الفع������ل التاريخي،

اإذ �صار االحتياج اإلى  ������فالعثماني المتخل������فالعثماني المتخلِّ������ف،

راصراصراً– اإذ  صن ح������دث ق�صن ح������دث ق� أ بعد – بعد – بعد ا رورةصرورةصرورة صالغ������رب �صالغ������رب �

وروبي المتطور  مالي اصمالي اصمالي االأ ص»حقق المجتمع الر�ص»حقق المجتمع الر�

ّة، و�صناعّية، ة، و�صناعية، ة، و�صناعّية،  ّة اجتماعّية، و�صناعية اجتماعية، و�صناعية اجتماعّي ّنتاجّية اجتماعينتاجية اجتماعينتاجّي اإ ّثورات عّدثورات عّدة، 

إة، وذلك في اإطار الثورة  اة، وذلك في اإة، وذلك في  ّة علمّية، وذلك في ة علمية، وذلك في ة علمّي ّة، وتقنّية علمية، وتقنية علمية، وتقنّي ّوقومّية، وتقنيوقومية، وتقنيوقومّي

البورجوازية التي اأخذ ينجزها انطالقاً من 

 والثاني 
)1(
ر تقريب������اصر تقريب������اصر تقريب������اً« ص ع�ص ع� ضالقرن الخام�������ضالقرن الخام�������ض

رق صرق صرق  صيكمن في العالق������ة التاريخية بين الم�صيكمن في العالق������ة التاريخية بين الم�

ينية العربي وبين الغرب منذ المرحلة الهيلينية العربي وبين الغرب منذ المرحلة الهيلّينية 

اإل������ى الحقبة الرومانية  )323ق.م( امتداداً

ة ية ّية  يصيص صندل�صندل� )64ق.م–640م(، اإل������ى الحقب������ة االأ
)711م-1492ق.م( وال ي������كاد م�ص������در من 

م�ص������ادر التاريخ يغفل ع������ن العالقات التي 

�ه�ه�-  193 – يد )صيد )صيد )170 صت بين هارون الر�صت بين هارون الر� صان�صان�صاأ

ارلم������ان )صارلم������ان )صارلم������ان )742 م–814م(،  صم( �صم( � 809 -786

اإمبراطور الغرب، وملك الفرنجة الذي اأمر 

إيحية، واإقام������ة عالقات تجارية  إيحية، و يحية، وصيحية، وص صر الم�صر الم� ر الم�صر الم�ص صبن�صبن�

ضا العال������م الثالث فهو لي�ضا العال������م الثالث فهو لي�ض ا العال������م الثالث فهو لي�ما العال������م الثالث فهو لي�مَّ أ ������رق. وص������رق. وص������رق. وا صمع ال�صمع ال�

د �للغات و�لثقافات، ولي�س على  عالماً موحِّ

وتيرة و�حدة ف������ي �لتّكون �لح�صاري، و�إنما 

نماط« �لمتباين������ة �لمتغايرة،  هو »عال������م �لأ

ده موق������ف �لعال������م �لغربي منه  و�إنم������ا يوحِّ

أ�صا�صاً على ثقاف������ة �لبورجو�زيات  �لمبن������ي �

قطاع من  �لعربي������ة �لمتو�طئة ق�صر�ً م������ع �لإ

�أ�صول مملوكية عثمانية، وهذه وتلك �صدَّ كل 

فاق باتجاه �لخ�صو�صية �لثقافية،  منهما �لآ

ومن هن������ا كانت �لمثاقف������ة �لعربية مع تلك 

�لعو�ل������م محدودة، �إذ �قت�صرت على �لنو�تج 

�لتجارية، و�لبعث������ات �لك�صفية �ل�صت�صر�قية 

ذ�ت �لطابع �لترفي، ولهذ� لم تكن �لمثاقفة 

�لعربية مغري������ة للنخب �لعربية �لتي - على 

�لعك�س – �أغر�ها �لغرب.

ويب������دو من �لخطاأ �لمنهج������ي �حت�صاب 

»�لعال������م �لثالث« في �لم�صتوى �لثقافي كتلة 

و�حدة، و�إّنما لكل بلد لغته وثقافته، وما كل 

لغة ب������ذ�ت �إرث ثقافي، ففي �لهند وحدها 

ع�صر�ت �للغات، لكن �للغة �لحاملة للثقافة 

ا �لثقافات �لوطنية  مَّ
أ نكليزية، � هي �للغة �لإ

رث �لتاريخي فتحملها  ف������ي �لهن������د ذ�ت �لإ

لغات �إقليمية غير ق������ادرة على »�لمثاقفة« 

م������ع �لع�ص������ر �لحا�صر، و�لهن������د لي�صت �أمة 

أل������وف »وحدة �لع������رق و�للغة  بالمعن������ى �لما

أم������ة بالمعنى �ل�صيا�صي  �لمعتقدة«. ولكنها �

لم������ا بعد �لتحرر �لوطن������ي و�إنجاز »�لثورة« 
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عل������ى م�صتويات ع������ّدة �أهمه������ا: �ل�صناعة، 

�لديمقر�طية، �لدولة �لمركزية...، متجاوزة 

»عال������م �لت�صكيالت �لمتع������ددة« �لتي »ظلت 

تر�وح في �إطار ما قبيل �لثورة �لبورجو�زية 

�لديمقر�طية- بحي������ث وجدت نف�صها �أمام 

ط������رق م�ص������دودة تج������اه �لث������رو�ت �لثالث:

نتاجية �لت�صنيعية، و�لعلمية  �لجتماعية �لإ

يديولوجية، و�لقومية...  �لأ

�إنَّ م�صاألة �لثقافة ف������ي �لبلد�ن �لم�صار 

�إليها »�لت�صكيالت �لمتعددة« تخ�صع بالخط 

مكاناته في  �صا�صي������ة لإ �لعام وبالح������دود �لأ

�لتحرك �لجتماعي �لقت�صادي و�ل�صيا�صي- 

أو �لفكر �لنظري يمكن �أن يمار�س  و�إن �لثقافة �

�صمن �لظروف �لمعق������دة و�لمت�صابكة دور�ً 

حا�صماً في تكوين جديد لجماهير �لطبقات 

)2(
�لجتماعية �لمعدمة«

وتع������د رحل������ة �ب������ن ف�ص������الن �أحمد بن 

عبا�س بن ر�صيد )309ه� - 921م( باأمر من 

�لمقتدر)245ه�–908م(  �لعبا�صي  �لخليفة 

و�حدًة من �لك�ص������وف �لثقافية في �لع�صور 

�لو�صطى، لمعرفة �ل�صمال »�ل�صقالبة، بلغار 

�صعوب �لفولجا« وهي �أول محاولة للمثاقفة 

�لباك������رة م������ع �ل�صع������وب �لرو�صي������ة من قبل 

دول������ة �لخالفة، وقد ع������اد �إلى بغد�د ودّون 

�نطباعاته وتجاربه م������ع تلك �ل�صعوب، ولم 

تكن �لعو�لم �لب�صري������ة ول �لجغر�فية �لتي 

ت�صتقر عليها قد خ�صعت للتق�صيم �ل�صو�صيو 

وروبية  بوليتك������ي �لذي ن�صاأ عن �لمركزية �لأ

في �إثر نجاحاتها في »�لتجريب« و»�لك�صوف 

�لعلمي������ة« و»�لتقانة« ثم ��صت�صاطت في بناء 

»�لدول������ة« و�ل�ص������كل �ل�صيا�صي �لمف�صح عن 

�لق������وى �لقت�صادي������ة �لمهيمن������ة، فال�صمال 

بالن�صبة لع�صر �لرحالة �لعرب لي�س �أوروبياً، 

و�إّنما هو �لعال������م �لمجهول من قبلهم، وقد 

ا �صيغة  مَّ
أ �أطلق������و� عليه »بالد �لظ������الم«، و�

ول و�لثان������ي و�لثالث« فهي �صيغ  »�لعالم �لأ

حديث������ة، ويب������دو �أن �بن بطوط������ة )1304-

1377م( ه������و �لذي �أطل������ق م�صطلح »بالد 

�لظالم« في رحلته �لمعروفة.

أ�صاليب �لرحالة �لعرب،  »ومهما �ختلفت �

�بن ف�ص������الن– �بن بطوطة و�صالم �لترجمان 

أبو دلف  موف������د �لو�ثق )227ه������� - 842م(« و�

أبو حامد �لغرناطي، فاإنهم يتفقون  �لخزرجي، و�

ولى هي تعظيم  على فكرتين مركزيتي������ن: �لأ

أل������وف لديهم، و�لثانية  �صالمي �لما �لعال������م �لإ

هي تبخي�س �لعو�لم �لب�صرية �لمجهولة، ومن 

�صور »�لغر�ئبي« �لتي ��صطنعها �بن بطوطة 

ع������ن �ل�صين لحظة و�صوله �إلى مدينة »�صو�ن 

�صوفو« قوله: »لي�س ور�ء هذه �لمدينة مدنية ل 

للكفار ولللم�صلمين، وبينها وبين �صد ياأجوج 

وماأج������وج �صتون يوماً، فيما ذكر لي، ي�صكنهما 

آدم �إذ� ظفرو� به،  كّف������ار رّحالة ياأكلون بن������ي �
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ولذل������ك ل تُ�صلك بالده������م، ول يُ�صافر �إليها، 

أَر في تلك �لبالد من ر�أى �ل�صّد ول ر�أى  ول������م �

)3(
آه«. من ر�

ا �بن خلدون )1333 – 1406م( فيرى  مَّ
أ �

مم و�ل�صعوب ل تحكمها  �أن �لعالق������ة بين �لأ

ق�صي������ة �لحتياج �لثقاف������ي، و�إنما تحكمها 

م�صكلة �لغالب و�لمغل������وب، فروؤيته للتاريخ 

تفر�س �عتقاده باأن �لمغلوب يتاأثر بالغالب، 

أ�صعاره وتربيته و�أعماله  ومحاولة تقليده في �

)4(
و�صائر �أحو�له وعاد�ته. 

ول يخف������ي �ب������ن خلدون �عتق������اده بقوة 

»�لمنت�ص������ر«، لكنه يتغافل عن �أحد�ث كبرى 

ف������ي �لتاريخ �صبقته، و�ّطلع عليها، وفيها من 

أيه، فاليونان هزمت �لفر�س  �لعبر ما يخالف ر�

– )323ق.م(. وقد �أخذ �لغالب من �لمغلوب 
�صط������وري منها  مختزن������ات �ل�ص������رق كلها �لأ

و�لو�قع������ي، كاأ�صاليب �لزر�ع������ة و�لتعامل مع 

نه������ار ودور�ت �لطبيعة، كما �أخذ  �لمناخ و�لأ

�لمغلوب من غالبه �ليوناني �لبنية �لع�صكرية 

و�لبني������ة �لعلمية، وفي لقائهم������ا تمَّ تحت -

�صكندر- تّم �لتقاء �ل�صرق بالغرب،  �صطوة �لإ

ف������ي محاولة باكرة لوح������دة �لعالم �لب�صري، 

رغم �لختالف في �لعرق و�لل�صان و�لثقافة، 

كثر  �صكندر لأ ومن �ل�صو�هد �لد�لة �إجر�ء �لإ

ألفاً حال������ة زو�ج بين  م������ن خم�س وع�صري������ن �

مبر�طوريتين و�صاّباتها. �صباب �لإ

العرب...العالم الثالث:

تنتق������ل م�صكل������ة »�لمثاقف������ة« �ليوم من 

ثنائية �لغال������ب و�لمغلوب �لتي �أف�صح عنها 

�بن خل������دون �إلى و�صعية »�لتماثل« من دون 

�أن تقوى و�حدة منها عل������ى �إلغاء »�لتغاير« 

فكل ثقافة عبرت عبر و�صائل �لت�صال �إلى 

غيرها، كما تمّكن غيرها من �لعبور �إليها، 

ولكن �لعبور و�لعبور �لمعاك�س ل يتم بتكافوؤ 

تام، ففي منت�صف �لقرن �لميالدي �لثامن، 

ي�ص������ع �ب������ن �لمقف������ع ت)759م( �لثقافات 

�لفار�صية  ب�»�لفهلوية«  �لمختزن������ة  �ل�صرقية 

أبنية �لعربي������ة، ورغم تقّدم  �لقديم������ة ف������ي �

�لثقاف������ة �لفار�صية عل������ى �لعربية في ذلك 

أنها  �لزمن �لمنوه به، ف������اإنَّ »�لعربية« على �

على،  �صالم– ظه������رت في �لموقع �لأ لغة �لإ

ثم تتالت عملية �ل�صتعالء �إلى �أن ��صتُملكت 

�صالمي������ة من غير  �لعربي������ة م������ن �لنخب �لإ

�لعرب، ف�صارت »�لعربية« كمنظومة رمزية 

�لحامل للمنظوم������ة �لثقافية - قائمة بفعل 

نتاج �لفكري لتل������ك �لنخب، وبال�صتتباع  �لإ

������ا ثقافتهم  مَّ
أ �ُصب������ق �لعرب عل������ى لغتهم، و�

فل������م تعد عربية �صرف������ة، و�إّنما هي عربية 

�إ�صالمية »فه������ي عربية باللغ������ة، و�إ�صالمية 

أَلفو� بها. فر�د �لذين ترجمو� �إليها و� بالأ

ورغم ��صتم������الك �لعربية م������ن �لنخب 

ندل�س من  �صالمية �لو�فدة �إلى بغد�د، و�لأ �لإ
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�أ�صقاع دولة �لخالف������ة، فاإنَّ �لترّكز �لعربي 

حول �لذ�ت ظل قائماً، فقد �أ�صحت �لعربية 

�إح������دى �لمعايي������ر �لتفا�صلية بي������ن �لعرب 

و�صعوب دولة �لخالف������ة، ولم تكن �لم�صكلة 

م�صكل������ة لغوية وح�صب، و�إّنم������ا هي م�صكلة 

»�لثقافة« �لمحمولة به������ذه �للغة، فالثقافة 

�أممّي������ة، و�للغة عربية، وله������ذ� ُدعيت تلك 

�صالمية«. �لثقافة ب� »�لثقافة �لعربية �لإ

وف������ي �لع�ص������ر �لحديث ح������دث �لترّكز 

خرى،  �لغربي على �صكل ��صتبعاد �لعو�لم �لأ

وعلى هيئة �لتعظيم �لذ�تي، فما هو للغرب 

ه������و خا�س كامل، وما ه������و لغير �لغرب عام 

ناق�������س، ولم تبق جغر�في������ا ب�صرية خ�صعت 

لل�صيط������رة �لمبا�ص������رة »�ل�صتعم������ار« �أو غير 

مبا�صرة »�أحالف« �إّل وخ�صعت لمعيار �لتمايز 

بي������ن �لغرب �لغال������ب وبين- غي������ر �لغرب– 

�لمغل������وب، وفي هذ� يكت������ب �لمفكر �إدو�رد 

�صعي������د: )فقد كان ينظر �إلى �لثقافة �لغربية 

أنها �لمعي������ار �لمنا�صب للتفريق بين ما  على �

للغرب وم������ا لغيره، وبين َمْن هم من �لجن�س 

دنى... �صمل  على وَمْن هم من �لجن�س �لأ �لأ

ع������ر�ق و�لفل�صفة،  علوم �للغ������ة و�لتاريخ و�لأ

حياء، وكلها  نثروبولوجيا، حتى عل������م �لأ و�لأ

 .
)5(

وظفت في �إبر�ز هذ� �لتمايز(

وكم������ا ��صتملكت �لنخب  غي������ر �لعربية 

»�لعربي������ة« ف������ي �لع�ص������ر �لو�صي������ط، فاإنَّ 

�لنخ������ب �لد�ر�ص������ة في �لغرب م������ن �صعوب 

مختلف������ة ��صتطاع������ت �أن ت�صتمل������ك �للغات 

�صبانية، �لفرن�صية،  نكليزية، �لإ وروبية »�لإ �لأ

نها�س  لماني������ة،....« ف������ي �صعي منه������ا لإ �لأ

�لم�صت������وى �لثقافي في �لعال������م، وكان هذ� 

عام������اًل حا�صماً في �لعب������ور �ل�صريع لثقافة 

�لغرب �إلى �لعو�لم �لمختلفة عنه، وفي �إثر 

تعاظ������م �لثقافة �لغربية ف������ي �لعالم �لثالث 

مم ف������ي �لعالم �لمذكور  و�صعت ثقافات �لأ

�أمام تحديات لي�صت موؤهلة لمو�جهتها، مّما 

فر�������س عليها �لترك������ز �لجديد حول �لذ�ت 

أو �لمغامرة في عملية  �إلى درجة �لنغالق، �

خ������ر �لم�صتعل������ي �لمتقدم  �لمثاقف������ة مع �لآ

و�لت�صليم ب�صرورة �للتحاق. 

وق������د تاأخذ �لمثاقفة �ص������كاًل �آخر ثالثاً، 

مم �لمغلوبة،  وهو �لميل نحو �لتو�زن مع �لأ

عفاء »�لعالم �لثالث« عن  كاأن ي�صتغن������ي �ل�صُّ

�لعالم �لمتقدم »�لغرب– �أوروبا– �أمريكا«، 

خر،  آة �لآ فيغدو كل طرف يرى نف�صه في مر�

كالعالقة بين �صمال �إفريقيا �لعربي و�صعوب 

�أفريقيا �لد�خلية، فق������د تم �للقاء �لجديد 

�صالم، �لعربية«،  على �لقاعدة �لقديمة »�لإ

وبالنات������ج ��صتعاد كل ط������رف �كت�صاف ذ�ته 

»�لتجربة �لليبية«،)1991- 2010م(.

مم  وحتى يتم �إج������ر�ء �لمثاقفة بين �لأ

ولى �لر�ئدة،  ككل فالب������دَّ من �لخط������وة �لأ
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فر�د �لذين يكت�صفون  وهي �لمثاقفة بين �لأ

»�لحاج������ة« �لثقافي������ة لمجتمعاته������م، من 

موقع »�ل�صرورة« ل م������ن موقع »�لترف«، 

وق������د يغ������دو �إح�صا�������س »�لف������رد« �صرورة 

�جتماعية و�أخرى تاريخية، و�ل�صرورتان: 

�لجتماعي������ة و�لتاريخي������ة تتغاي������ر�ن من 

أم������ة �إلى �أخرى، لكنهم������ا تتو�فقان– دون  �

متين �إلى ت�صكيلة  تطابق– عند �نتم������اء �لأ

�جتماعي������ة �قت�صادي������ة و�ح������دة، وهنا لم 

تعد �لثقافة عام������اًل مائز�ً م�صتعلياً، و�إنما 

آخ������ر مقّرباً بين �ل�صعوب من  تغدو عاماًل �

على، و�إذ  حيث �لطموح �إل������ى �لم�صتوى �لأ

د�ة« �لر�فعة لم�صروع  تغدو »�لثقاف������ة« »�لأ

�لتجاوز و�للتحاق. ف� )�إنَّ �لن�صيج �لثقافي 

ف������ي بلد ما، وعند ف������رد معين من �لنا�س، 

ن�صان  د�ة« �لتي يعي�س بها �لإ �إّنما ه������و »�لأ

كيفما كان عي�صه، فاإن ر�أيت �صورة �لحياة 

�لعملية قد �ختلفت بين �صعبين �أو فردين، 

ه �إلى  فاعل������ْم يقيناً �أن ذ�ك �لختالف مردُّ

 وفي 
)6(

�خت������الف فيم������ا ن�صميه �لثقاف������ة(

�ل�صكل �لخام�س تبدو �لمثاقفة على جانب 

غير مب�ّصط، كما ي�صير �لدكتور زكي نجيب 

محمود– في �لن�س �أعاله– �إلى »�لخا�س« 

و»�لعام« في �لم�صكلة �لثقافية، فال يمكن 

�أن يتطاب������ق ف������رد مع جماع������ة ب�صكل تام، 

ول جماع������ة م������ع جماعة، و�إنم������ا تحدث 

�لمثاقفة على نحو ذ�تي ي�صاكل »�لوطني«، 

ممي«، ومن  وعلى نحو وطني ي�ص������اكل »�لأ

�ل�صو�ه������د �لتاريخية تل������ك �لمثاقفة �لتي 

تمت بين �صعوب دول������ة �لخالفة �لعبا�صية 

ول هو  و�لعرق �لعربي تح������ت �صرطين: �لأ

�ص������الم« بو�صفه �لعقيدة  �لنتم������اء �إلى »�لإ

�لجامعة، و�لتعامل �لمعرفي مع »�لعربية« 

مة  بو�صفه������ا لغة �لعقي������دة و�لدول������ة و�لأ

عر�ق و�لثقافات، ومن �لعالم  �لجامعة لالأ

مريكي،  �إلين������ا �لمثل �لأ �لمعا�صر يح�صر 

بي�س »�لهنديَّ  فمنذ �أن �أق�صى �لع������رُق �لأ

مريكية مكان لتجمع  حم������ر«، و�لقارة �لأ �لأ

ع������ر�ق �لعديدة و�للغات �لمختلفة، لكن  �لأ

نكليزي������ة غدت �للغ������ة �لمركزية  �للغ������ة �لإ

مبر�طوري������ة �لجديدة بحك������م تقّدمها  لالإ

في �لبنيتين: �لنحوية و�لمعرفية، في لغة 

�لفت������وح �لتجريبية من بيك������ون �إلى نيوتن 

�إلى د�روين �إلى جان لوك �إلى جون ديوي 

وو�ط�صون �إلى فرويد وبافلوف..

أنتجتهم �لمثاقفة  ه������وؤلء �لعلماء �لذين �

ممي������ة �صم������ن �لدولة �لو�ح������دة، ما كان  �لأ

أو يبحثو� �إّل  أو يّطلع������و� � له������م �أن يكتب������و� �

بلغة �كتملت لها �ل�صروط �لعلمية �لموؤهلة، 

وحت������ى تكتمل  �صروط �للغ������ة �لبحثية لبدَّ 

�أن تطورها �لذ�تي ي�صمح لها باأن ت�صتجيب 

للتطورين: �لجتماعي و�لعلمي.
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ومهما تك���ن اللغات والثقاف���ات الناتجة 

اأحادي���ة المن�ش���اأ،  عنه���ا وبه���ا، ف���ال ثقاف���ة 

وليوجد �ش���عب اأنتج ثقافته وحده، ففي كل 

لغة بع�س من لغات، وفي كل ثقافة بع�س من 

ر�س وحده،  ثقاف���ات، فال اأحد يعي�س ف���ي الأ

ول اأحد ي�شنع تاريخه من دون غيره. 

نم����اط...  العال����م الثال����ث.... عال����م الأ

والتعددية: 

من �لجلي �أن مفهوم �لتعددية في �لعالم 

�لثالث مختلف عن م�صطلح �لتعددية �لذي 

�ص������اع بعد �نق�ص������اء �لمرحل������ة �ل�صوفييتية 

عالمًة على »�لو�حدية« �لتي كانت �صائدة، 

أنم������اط �لعال������م �لثال������ث وتعددياته  ولك������ن �

ي�صي������ر�ن �إلى �لبنى �لد�خلي������ة للمجتمعات 

�لمذك������ورة، ومنها »ثقافات������ه«، ولعل �لبنية 

أنم������اط �لعالم �لثالث هي  �لجتماعية في �

أنها تتكون من عّدة  كثر تعقيد�ً »فتبّي������ن � �لأ

ت�صكيالت »�قت�صادية �جتماعية« �أومن عدة 

جو�ن������ب ومظاهر، منها غير مكتملة �لنمو، 

وهي ف������ي حدود ب�صيط������ة ومتد�خلة، ففي 

�لبني������ة �لفوقية »�لفل�صفّية و�لفنّية و�لدينّية 

خالقّية و�لحقوقّية« تعبير خا�س عنها،  و�لأ

وكذل������ك نرى فيه������ا و�قعين هم������ا: �لتعدد 

�صكال  و�لتد�خ������ل وع������دم �لكتمال ف������ي �لأ

.
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يديولوجية تماماً« �لفكرية �لأ

�ص������كال �لفكرية ف������ي �لمجتمعات  �إنَّ �لأ

ذ�ت �لت�صكي������الت �لمتع������ددة تف�ص������ح عن 

ن�صانية في �لثقافة �لتي �كت�صبتها  �صكال �لإ �لأ

�لب�صرية في مر�حل تطورها �لمتعددة، ومن 

أكثر تعقيد�ً  هن������ا فاإنَّ مهمة �لباحث تب������دو �

أية مهمة �أخرى في �أي مبحث تاريخي  من �

�آخر. 

وبالمقابل ف������اإنَّ »�لغ������رب« يطرح على 

�لدو�م »و�حديته« ف������ي وجه �لعالم �لثالث، 

أنه �لخي������ار �ل�صتر�تيج������ي لل�صعوب  عل������ى �

أّب������ت ثقافة ما عل������ى �لتجربة  كله������ا، و�إن تا

أو تاريخي������ة �لغ������رب، فهذ� يعني  �لغربي������ة �

�أن تلك �لثقافة لم ت�صتط������ع �إدر�ك �ل�صبيل 

للو�ص������ول �إلى �لنمطي������ة �لغربية، وفي هذ� 

�ل�صي������اق يق������ول �لم�صت�صرق غو�ش����تاف فون 

غرنب����اوم »من �لمه������م �أن نفهم �أن �لح�صارة 

�صالمية ت�صكل كينونة ثقافية ل ت�صاطرنا  �لإ

�صا�صية.... وربَّما كان  مطامعنا ومبادئنا �لأ

ن يعيدها  �لم������رء يجد نف�ص������ه م�صط������ر�ً لأ

ن�صان في هذه  �إل������ى �لقاعدة �لم�ص������ادة لالإ

�لح�ص������ارة، نق�صد بذلك �أن هذه �لح�صارة 

ن�صان باأي  ترف�س رف�صاً قاطعاً �أن تتخذ �لإ

 وبالمقابل 
)8(

�صي������اء...« �صكل كمقيا�������س لالأ

فاإّن �لغ������رب �لم�صيحي وحده ي�صطلع ببناء 

ن�صاني �لعقالن������ي، ويبدو �أن  �لم�ص������روع �لإ

�ص������الم« كمنظومة  غروبناوم ي������رى في »�لإ



�� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

ثنائية الحوار واال�ستعالء من تعددية العالم اإلى اأحادية العولمة

أو ن�صق مغلق، ل �إن�صاني  أنه نظ������ام � ثقافية �

ن�صان �لكامنة،  بخ�صو�س تجاهل قدر�ت �لإ

وقد تجّمد عند �لقرن �لحادي ع�صر وغد� 

 .
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وعد�ً ناق�صاً

�إذن و�حدي������ة �لغ������رب تم�صي عبر 

تبخي�������س  ول  الأ �إلز�ميي������ن:  م�صاري������ن 

�ص������الم كمنظومة  �ل�ص������رق م�صخ�صاً بالإ

ثقافي������ة �أولً، وكنظ������ام معرفي حقوقي 

ثانياً، والثاني »تاأليه« �لغرب كمنظومة 

ثقافية م�صتندة �إلى �إنجاز�ت فريدة في 

�لثقافة و�لتجارة و�لقت�صاد و�لع�صكرة، 

مم  وفي �لغرب كما في �ل�صرق لي�صت �لأ

أّنه ل �أمة تنتمي  على »�لو�حدية«، فكما �

�إلى »عرق« و�حد، فاإّنه ل »و�حدية« في 

عر�ق  مة �لو�حدة، فالأ �لثقافة �صمن �لأ

خرى  كما تتعاي�س في �لبنية �لوطنية و�لأ

�لجتماعية، فاإنها تتعاي�س في �لبنيتين: 

�للغوي������ة و�لثقافية، وفي ه������ذ� �ل�صياق 

يُدلي �إيف������ان دو�صا�صيك بالر�أي �لتالي: 

»�إّن من بين �أكثر من مئة وخم�صين دولة 

موجودة في �لعالم، يمكن فقط و�صف 

ت�صع �أو ع�صر دول منه������ا باأنها »قومية« 

ا 
َّ
أم حادي �لعرق������ي فقط، � بالمعن������ى �لأ

غلبية �لعظمى م������ن �لدول �لحديثة،  �لأ

.
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عر�ق« فاإنها متعددة �لأ

م������ر و�قع معا�ص������ر، فاإنَّه  وكما ه������و �لأ

مم ل تقوى على  كان و�قعة تاريخي������ة، فالأ

�لنعز�ل، وخا�صة بعد �أن �ن�صرم �لطور�ن: 

�لم�صاع������ي و�لعب������ودي، فالزر�عة و�لحرف 

�لخادمة له������ا، و�لتجارة و�للغ������ة �لو�صيطة 

بي������ن �أطر�فها، و�لحروب و�أدو�تها... و�لفن 

ومبدعوه.... كل ذل������ك فر�س في �لما�صي 

و�لحا�صر �لتو��صل، ولكن ذلك كله لم يفر�س 

��صمحالل �لخ�صو�صية.

������ا �لعال������م �لثالث... -وم������ن �صمنه  مَّ
أ �

ق������دم من حيث  �لعال������م �لعرب������ي- فهو �لأ

�لعم������ق �لثقاف������ي، ول�صّيما ف������ي �لمر�حل 

�ل�صابق������ة عل������ى �لعالم �لجدي������د، عالم ما 

بعد �لك�صوف �لجغر�فية و�لتجريبية، لكن 

�لِق������َدم و�لعر�قة ل يحولن دون �لعتر�ف 

ول »�لغ������رب– �أوروبا–  بتق������دم �لعال������م �لأ

�أمري������كا« ومن هنا ب������ات جلي������اً �أن �لعالم 

�لغربي �لحديث هو �لمتقدم ثقافياً، بحكم 

حاجة �لعالم �لثال������ث لمنتجاته �ل�صناعية 

�ل�صيا�صي  ولتقدم������ه  �لعلمية  نجاز�ت������ه  ولإ

»�لديمقر�طية– �لهيئات �لتمثيلية– لغاته- 

علمانيت������ه...« وهذ� ما �صم������ح لغالته في 

علم������ي: �لجتماع و�ل�صيا�ص������ة �أن ي�صوغو� 

�لمقولة �ل�صتعالئي������ة »�لمركزية �لغربية« 

متجاوزي������ن �لع������رب و�لعالمي������ن: �لثان������ي 

أو �لندية. و�لثالث، ر�ف�صين �لحو�ر �
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اأحادي����ة  اإل����ى  العال����م  تعددي����ة  م����ن 

العولمة:

خير م������ن �لقرن �لع�صرين  من������ذ �لربع �لأ

حادية، وجهاً لوجه،  و�ل�صعار�ن: �لتعددية، �لأ

فالثنائية �لقطبية: �ل�صرق �ل�صوفييتي، �لغرب 

مريكي في تن������ازع و��صتقطاب م�صتمرين،  �لأ

أيديولوجية،  ومع �ل�صتقطاب تن�صاأ مر�وغات �

تتبّناها قوى وهيئات غرب �لمحيط و�صرقه، 

و�صمال �لعالم وجنوبه، وحتى في زمن تر�جع 

أيديولوجيته ل������م ي�صلم للغرب–  �ل�صرق عن �

أ�صمالي �ل�صناعي– بوحدة  �صمن �لنظام �لر�

�لعال������م تحت مظلت������ه، ول بتوحي������د �لعالم 

حدث  بثقافته �لتي هّياأ لها و�صائل �لتقنية �لأ

عالم على  م�صخ�صًة ب� و�صائ������ل �لت�صال و�لإ

�أن �لعالم »قريًة �صغيرة«.

لقد فر�ص������ت »�لعولمُة« عل������ى �لعو�لم 

�لتابع������ة �صروط������اً م�صتجدة، �أهمه������ا �إبقاء 

�لعالم �لثالث في و�صعية �لتابع �لم�صتهلك، 

ل م������ن موقع ��صتدر�ك م������ا فاته، و�إنما من 

موقعه كم�صدر للمو�رد، ولم تتوقف �لعولمة 

عند �لح������دود �لقت�صادية »م�صكلة �لمو�رد 

�لخ������ام– �لمو�رد �لم�صنعة« ولكنها فر�صت 

ثقاف������ة مر�فقة م�صلّلة ف������ي �صعي منها �إلى 

�ختز�ل �لوجود �لب�صري من عو�لم جغر�فّية 

وتاريخّية وثقافّية �إلى »مفهوم« مجرد قابل 

آر�ء مفكريها–  طالقي- بح�صب � للتعميم �لإ

و�آخر م�صخ�س هو �لغرب بما ينتج.

طالقي تنتج في �لعالم  وعن �لتعميم �لإ

�لثال������ث رّد�ت فع������ل تقوم عل������ى �لنح�صار 

�لتاريخّية و�إعادة  و�لترّكز حول �لتج������ارب 

�صالمية  ت�صخي�صها، كمفه������وم »�ل�صورى« �لإ

أو  ف������ي مو�جهة »�لديمقر�طي������ة« �لغربية- �

كمفهوم »�لخالفة« ف������ي مو�جهة �لتكتالت 

ممية ذ�ت �لطابع �لقت�صادي، كالتحاد  �لأ

وروبي ومنظمة �صنغهاي ودول �لبريك�س.  �لأ

لم يكن »المفهوم« العولمي الذي اأ�شرنا 

اإليه ناتجًا مبراأً من المرحلة الكولونيالية، 

العقلي����ة  رح����اب  ف����ي  التاأ�ش����ي�س  ت����مَّ  فق����د 

اأرفقت����ه  »العولم����ة«  لك����ن  ال�ش����تعمارية، 

بثقاف����ة ن�ش����قية قائمة على الم�ش����اوقة بين 

نجازات القت�ش����ادية والتقنيّة من جهة،  الإ

وبين الت�شريعات والمعايير الالزمة لتاأ�شي�س 

ذل����ك ف����ي الوع����ي الجمع����ي لل�ش����عوب، وقد 

عالم����ي والثقافي  اأ�ش����هم تخلف النظ����ام الإ

لدول العالم الثالث في تقّبل اأن�ش����اق القيم 

الغربية في الطور العولمي، على اأنها الممر 

لزامي والوحيد في العالم الحديث.  الإ

لقد نجحت ثقاف������ات �لعولمة في �إجبار 

�صم  �صع������وب �لعالم �لثالث عل������ى �للتحاق �لأ

ول�صّيم������ا في �لر�أي �لعام، ونجحت �أي�صاً في 

عالم������ي ل�صياغة »نخب« فردية  �لتاأ�صي�س �لإ

ترّوج لم�صاألة »�للتحاق« من خالل �لتاأ�صي�س 

أ« م������ن �لثقاف������ة �لوطنية، لكن  لن�ص������ق »�لتبر�
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�لتج������اه �ل�صعبي �لمحبط من موؤ�ص�صاته ومن 

هيمنة �لغرب �أخذ ينزع نحو �لنتماء �لتر�ثي 

أن������ه �لتجربة �لمنقذة، وبهذ�  �لما�صوي على �

ول  يعي�س �لعالم �لثال������ث �غتر�باً مزدوجاً: �لأ

يقوم على �لعد�ء للمعرفة �لعقلية و�ل�صيا�صية 

للمعا�صري������ن، مّما يوؤدي �إل������ى �إحياء �لثقافة 

�ل�صكوني������ة �لقائم������ة على �لرف�������س و�لتهام 

خ������ر هو �للتحاق  و�لتخ������وف، و�لغتر�ب �لآ

�ل�صتهالك������ي بالغرب و�لبتعاد عنه بالمعرفة 

�لعلمية، ورف�س هيئات������ه �ل�صيا�صية »�صتمّكن 

�لعولم������ة �لمجتمعات �لحديث������ة من تجاهل 

�آمال وتطلعات �لمجتمعات �لتقليدية �لعالقة 

بي������ن مفاهيم �صّيقة غير ق������ادرة على تف�صير 

�أو�صاعه������ا، ول �أو�صاع �لمجتمعات �لحديثة، 

فمجتمع������ات �لنخب������ة ق������د تخط������ت �لتاريخ 

بمفهوم������ه �لقديم وغادرته �إل������ى غير رجعة، 

فيما لم تزل �لمجتمعات �لتقليدية عالقًة فيه، 

أو بمعن������ى �أدق في فه������م �صيق له، فهم �صيق  �

للدين و�لعرق و�لتفاوت �لطبقي، و�لعجز عن 

�لم�صاركة، فيما غادرت �لمجتمعات �لغربية 

.
)11(

�لحديثة كل ذلك، فو�صلت نهاية �لتاريخ«

لق������د تم������ت �لعالق������ة مع �لغ������رب على 

مر�ح������ل، فف������ي �لحقبة �لعثماني������ة، وعلى 

خ�������س في �لم�ص������رق �لعرب������ي )1516-  �لأ

1916م( كانت �ل�صت�صاءة لمفكري �لنه�صة 

)1805- 1948م( بالثقافة �لغربية مدخاًل 

تاريخياً ملزماً من موقع �لبحث عن �لبديل 

م. �لتاريخي �لمتقدِّ

ا �لمرحلة �لثانية فكانت تحت �ل�صرط  مَّ
أ و�

�ل�صتعماري، ول�صّيما في �أم�صار �لمغرب، 

وروب������ي »�إيطالي������ا،  عل������ى �أن �لحت������الل �لأ

فرن�صا، �إ�صباني������ا« لجغر�فيا �لمغرب فر�س 

عليها ثقافة متجاوزة للعرق و�لدين، فكانت 

�لنخب ت������زد�د �لتحاقاً بالثقاف������ة �لغربية، 

وكان �لو�ص������ع �ل�صعبي يزد�د �متثالً للحقب 

�صل و�لجوهر. أنها �لأ �صالمية على � �لإ

أّما �لمرحلة �لثالثة فكانت تحت �صرط  و�

�لحد�ثة �لغربية و�ل�صتقالل �ل�صيا�صي للدولة 

�لوطنية، وهي �لمرحل������ة �لتي تد�خل فيها 

عالم������ي« و»�لقت�صادي«  »�لثقافي« مع »�لإ

مع »�ل�صيا�صي«... ولم تظهر �لفروق فارقة 

بين �لحد�ثة وما بعد �لحد�ثة، فيما يخ�س 

تجلياتهما في �لثقافة �لعربية.

ولك������ن �لتثاقف مع �لعال������م �لثالث �أخذ 

�صالمية«،  يت�ص������كل على غي������ر �صيغت������ه »�لإ

عر�ق  �صالم ه������و �لر�بط بين �لأ على �أن �لإ

مة«  �لمنتمي������ة �إليه، و�لتي ت�صكل مفهوم »�لأ

على غير م�صوغ ن�صوء �لم�صطلح و�ختالف 

دللت������ه �لحديث������ة، وخا�صة بع������د مرحلة 

اأوغي�ش����ت كون����ت )1798-1857م( وتاأ�صي�صه 

لعلم �لجتماع �لحديث و�رتباط هذ� �لعلم 

بالنزعتين: �لو�صعية و�لتجريبة.
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4- مقدمة �بن خلدون، ط، لجنة �لبيان �لعربي، تحقيق علي عبد �لو�في، ط1، )1462( ج4 بت�صرف.
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دباء �لعرب، دم�ص������ق، )1972م(، �لثقافة  6- د.زك������ي نجي������ب محمود، من م�صاركة له ف������ي �لموؤتمر �لثامن لالأ

�لعربية ومعركة �لم�صير.
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ثار والمتاحف.  ثار ومدير عام اأ�صبق للآ باحث في الآ ❁

ية جديدة يف ملحمة جلجام�شر�ية جديدة يف ملحمة جلجام�شر�ؤية جديدة يف ملحمة جلجام�ش

د. علي �أبو ع�ساف

❁

ط وافر ولزومي عند الباحثي������ن الغربيين الذين يع�شقون شط وافر ولزومي عند الباحثي������ن الغربيين الذين يع�شقون شط وافر ولزومي عند الباحثي������ن الغربيين الذين يع�شقون  ش حظي������ت ملحم������ة جلجام�ش بق�ش حظي������ت ملحم������ة جلجام�ش بق�

اتهم شاتهم شاتهم  شارات الم�شرق العربي, وعند الباحثين العرب الذين جاروا الباحثين الغربيين في درا�شارات الم�شرق العربي, وعند الباحثين العرب الذين جاروا الباحثين الغربيين في درا� ارات الم�شرق العربي, وعند الباحثين العرب الذين جاروا الباحثين الغربيين في درا�شارات الم�شرق العربي, وعند الباحثين العرب الذين جاروا الباحثين الغربيين في درا�ش شح�شح�

.
)1(

لملحمة جلجام�ش

تنتجت منها, وشتنتجت منها, وشتنتجت منها, واأدركها الباحثون من خالل  شيع التي ا�شيع التي ا� يع التي ا�شيع التي ا�ش شات والموا�شات والموا� ات والموا�شات والموا�ش شتنوعت وتعددت الدرا�شتنوعت وتعددت الدرا�

اشاشاً على  شي�شي� أ فهمهم لغايات الملحمة ومعانيها, فركزوا في الغالب على فكرة الحياة والموت وا

رباب في  ورة عامة, ودور الشورة عامة, ودور الشورة عامة, ودور الأ شارة والبداوة ب�شارة والبداوة ب� ارة والبداوة ب�شارة والبداوة ب�ش شكديين وبين الح�شكديين وبين الح� ومريين والشومريين والشومريين والأ شراع بين ال�شراع بين ال� راع بين ال�شراع بين ال�ش شال�شال�

كان شكان شكان  شرعبت ال�شرعبت ال� أ إ واإيجاباً, مثل كارثة الطوفان التي ا إ و لباشلباشلباً شرعاي������ة المجتمع في بالد الرافدين �شرعاي������ة المجتمع في بالد الرافدين �

.
)2( 

في وقتها

بجدية  مارية والشمارية والشمارية والأ شطرة بالم�شطرة بالم� طرة بالم�شطرة بالم�ش شثار ولغات بالدنا القديمة الم�شثار ولغات بالدنا القديمة الم� آ اتي اتي ا تي شتي ش شبان درا�شبان درا� ا الملحمة ا الملحمة اإ تشتْشُت شدر�شدر�

كدية  ور شور شور اآداب بالد النهرين عامة والأ شكدية ت�شكدية ت� أ أدبية ا ف������ي الجامعة الحرة في برلين كقطعة ا
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وري خا�صة, وذلك صوري خا�صة, وذلك صوري خا�صة, وذلك  ص�ص� بفرعيها البابل������ي والآ

من الن�صو�ص المتنوعة والمتعددة التي صمن الن�صو�ص المتنوعة والمتعددة التي صمن الن�صو�ص المتنوعة والمتعددة التي  ص�ص�

أثناء تعلم لغات بالدنا التي  ا اصاصاً صي�صي� أ أناه������ا ا اقراقرا

بجدية. مارية الصمارية الصمارية الأ صطرت بالم�صطرت بالم� طرت بالم�صطرت بالم�ص ص�ص�

وكان������ت الح�صة التي نتعلم خاللها اللغة 

بب صبب صبب  صنف������ع الح�ص�ص, ب�صنف������ع الح�ص�ص, ب� أ كدي������ة من اأمتع وا الأ

ص فريدري�ص فريدري�ص,  صت������اذ الدكت������ور يوهن�������صت������اذ الدكت������ور يوهن�������ص ت������اذ الدكت������ور يوهن�������صت������اذ الدكت������ور يوهن�������ص ص�ص� اأن الأ

كدية  ة الصة الصة الأ صثن������اء درا�صثن������اء درا� أ أنه ا كد ويعي������د وكد ويعي������د وؤكد ويعي������د ا وكان يوكان ي

وري كان يقارب لفظ صوري كان يقارب لفظ صوري كان يقارب لفظ  ص�ص� بفرعيها البابلي والآ

كدية  صومعنى وت�صريف بع�������صومعنى وت�صريف بع�������ص المفردات الأ

م������ع اأقرانها في العبرية الت������ي تعلمها, لكنه 

ة صة صة  صرورية لدرا�صرورية لدرا� رورية لدرا�صرورية لدرا�ص صلم يك������ن يعرف العربي������ة ال�صلم يك������ن يعرف العربي������ة ال�

صكدية, مما انعك�صكدية, مما انعك�ص عل������ى فهمه لكثير من  الأ

كدية,  ف������كار الواردة ف������ي اآداب اللغ������ة الأ الأ

������روري لمن يتعلم ص������روري لمن يتعلم ص������روري لمن يتعلم  صفالعربية م�صدر هام و�صفالعربية م�صدر هام و�

كدية ب�صورة عامة. اللغة الأ

صتغل وجود بع�صتغل وجود بع�ص الطلبة العرب في  تغل وجود بع�صتغل وجود بع�ص صلقد ا�صلقد ا�

ئلة عن صئلة عن صئلة عن  ص�ص� ا فا فاأكثر متعمداً من الأ صقاعة الدر�صقاعة الدر�ص

كدية وت�صريف  صمعاني بع�صمعاني بع�ص المف������ردات الأ

مائر...صمائر...صمائر...اإلخ وتركيب  صماء وال�صماء وال� ماء وال�صماء وال�ص ص�ص� فع������ال والأ الأ

ال��ال��الل ه������ذا الج������و اأقحمنا  ������ �الجم������ل ومن خ����الجم������ل ومن خ���

مارية صمارية صمارية اأي  صة الم�صة الم� ة الم�صة الم�ص صاركة الفاعلة في درا�صاركة الفاعلة في درا� اركة الفاعلة في درا�صاركة الفاعلة في درا�ص صبالم�صبالم�

كدية,  صكدي������ة, وترجمة بع�صكدي������ة, وترجمة بع�ص الن�صو�ص الأ الأ

أدبية م������ن غير التقيد  تاريخي������ة وقانونية وا

بالترجمة المعدة من قبل الباحثين الغربيين 

اإّل فيما وجب ولزم.

عر�ْصُت هذه �لو�قعة لتو�صيح �أن در��صة 

لغاتنا �لقديمة من قب������ل �لمخت�صين �لعرب 

�صرورة حتمي������ة لفهمها، وق������د �أكد �لباحث 

�صام������ي �صعيد هذه �لفكرة في كتابه �لمذكور 

أ�صار فيه �إلى دور جلجام�س في تاريخ  �لذي �

أبين  أي�صاً، ويهمني هن������ا �أن � بالد �لنهري������ن �

في هذه �لدر��صة تاريخية �لملحمة بو�صفها 

حد�ث ووقائع من بالد �لر�فدين. ت�صجياًل لأ

م������ن �لمعلوم �أن �لتم������دن و�لتح�صر وما 

يت�صل بهما من ثقافات قد ظهرت في �أماكن 

�ل�صتقر�ر �لب�صري على �صكل منازل بنيت في 

�أماكن منا�صبة ومالئمة طبوغر�فياً وطبيعياً، 

نها  يام �إل������ى مدن ح�صّ
تحّول������ت مع مرور �لأ

�صكانها للدف������اع عنها من هجم������ات �لمدن 

خرى، ون�صرب مثاًل على ذلك مدينتي كي�س  �لأ

و�أوروك و�لتناف�س �لذي ح�صل بينهما. تقع 

كي�������س في و�صط �لعر�ق تقريباً وكان �صكانها 

كدية بينما تقع  في معظمهم من �لع�صيرة �لأ

�أوروك ف������ي جنوبي �لع������ر�ق ومعظم �صكانها 

من �ل�صومريين �أهل جلجام�س.

ن �لتناف�س بين  وقد �خترنا هذ� �لمثل لأ

مدينتي كي�������س و�أوروك يدخل في مو�صوعنا 

ب�ص������كل مبا�صر. وق������د �أدى �إلى ن�صوب �صر�ع 

بينهما تزعم������ه جلجام�س ملك �أوروك �لذي 

ا �لذي حكم  جَّ
حك������م ع������ام )2675 ق.م(. و�أ

عام )2650 ق.م(. ف������ي كي�س وقد �صطر ما 
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ح������دث بين �لملكين في لوحة طينية »رقيم« 

عثر عليها ف������ي مدينة نفر في �لعر�ق. وقد 

�صناف  �صّن������ف �لن�س بعد ن�صره في عد�د �لأ

)3(
دبية )Epos(= ملحمة. �لأ

أ �لملحمة بو�صول مبعوث من �لملك  تبد�

������ا �إل������ى جلجام�س ف������ي �إير�������س= �أوروك  جَّ
أ �

ى  ليبلغه �أن عليه �لخ�صوع لمدينة كي�س. تلقَّ

م جو�باً للمبعوث  نذ�ر ولم يقدِّ جلجام�������س �لإ

�إّنم������ا طلب �جتماعاً ل�صي������وخ مدينة �أوروك، 

مر وطلب منهم حمل  أبلغهم �لأ فلما ح�صرو� �

لين  �ل�صالح للدفاع عن �لمدينة، فاأبو� مف�صِّ

�لحفاظ على �ل�صالم بين �لمدينتين؟! 

�لجو�ب، فخاطب  لم ير�س جلجام�س بهذ�

�ل�صباب �لذين كانو� في �لجتماع وطلب �إليهم 

حم������ل �ل�صالح فا�صتجاب������و� ون�صبت �لمعارك 

أيام.  بين �لمتعاركين لم������دة خم�صة �أو ع�صرة �

ا على جلجام�س، وب�صبب �لت�صويه  جَّ
�نت�ص������ر �أ

�ل������ذي لحق بالل������وح �لطين������ي ل نعرف كيف 

�نته������ت �لت�صوية. ويخمن �لباحث������ون �أن ذكاء 

جلجام�س ق������د �أو�صله �إلى نتيجة �أن �لحفاظ 

هم!! على �ل�صالم بين �لمدينتين هو �لأ

و�لحق يقال �أن ��صت�صارة جلجام�س لفئتي 

�ل�صيوخ و�ل�صباب يعني، ح�صب فهم �لباحثين 

أنه كان لدى جلجام�س مجل�صين  للحالة �إياها �

آخ������ر لل�صباب  لال�صت�ص������ارة: و�حد لل�صيوخ و�

مور  يلجاأ �إليهما جلجام�س عند �ل�صد�ئد و�لأ

أية ح������ال لي�س هذ� �لن�س  �لعظيمة. وعلى �

من ملحمة جلجام�س �لمعروفة �إنَّما هو من 



ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  ��2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

ية جديدة في ملحمة جلجام�شر�ية جديدة في ملحمة جلجام�شر�ؤية جديدة في ملحمة جلجام�ش

 
)4(

خبار �لتي دونت حول �أعمال جلجام�س �لأ

وهي كثي������رة ومتنوعة تد�وله������ا �ل�صكان في 

قاويل. بالد �صومر و�أكد في �لرو�يات و�لأ

ا  جَّ
أُت بق�ص������ة �لحرب �لت������ي �فتعلها �أ بد�

ملك كي�س �صد جلجام�س و�أوروك فهي ت�صور 

جانباً م������ن �لعالقات بين ممال������ك �لمدن في 

بالد �لنهرين و�ل�صام وعبقرية ملوكها و�إد�رتها 

في �لحفاظ على �ل�صالم وتمتينه بين �لممالك 

رز �لتي تك�صو جبال  أنتقُل �إلى دور غابات �لأ و�

بالد �ل�ص������ام �ل�صاحلي������ة في مج������الت �لبناء 

عمار في بالد �لنهرين و�ل�صام. و�لإ

ن�ص������اأ جلجام�س وتربى في مدينة �أوروك 

عا�صم������ة �ل�صومريين ومنب������ع ثقافتهم، �صمع 

وحفظ �أخباره������م �لجتماعية و�لقت�صادية 

عمال �لتجارية مع �لجو�ر، وخا�صة  ومنها �لأ

�لبلد�ن �لتي جلب������و� منها �لمو�د �لخام مثل 

حجار �لكريمة و�لمعادن �لثمينة و�لمفيدة  �لأ

دو�ت و�لمع������د�ت �لمتنوعة  في ت�صني������ع �لأ

أ�صها  و�لمتع������ددة، وم������و�د �لبن������اء وعل������ى ر�

رز من جبال  خ�ص������اب، و�أهمها خ�ص������ب �لأ �لأ

بالد �ل�ص������ام �ل�صاحلية فاتجه������و� للح�صول 

عليه������ا نح������و �لجب������ال �ل�صاحلي������ة في بالد 

بالعديد من �لو�صائل.
 )5(

�ل�صام

أيي �أن ما ورد في ملحمة جلجام�س  وفي ر�

أل������و�ح �صط������رت فيها �أح������د�ث ووقائع  من �

تاريخي������ة و�جتماعي������ة و�قت�صادي������ة تعتمد 

ولى عل������ى ثقافة بالد �لر�فدين  بالدرجة �لأ

و�ل�صام في مجالت �لعمارة و�لتجارة وعلوم 

أ�صاليب �لتدين، وعل������وم �لجتماع  �لدي������ن و�

و�لحقوق... �إلخ من������ذ بد�ية �ل�صتيطان في 

�لجزيرة �ل�صامية وبالد �لر�فدين و�ل�صام في 

لف �لثامن ق.م. حتى بدء تدوين �لملحمة  �لأ

كدي )2350-2000 ق.م(. على  في �لدور �لأ

�أح�صن تقدير.

لقد ن�صب �إلى جلجام�س في بد�ية �لملحمة 

بناء �ل�ص������ور �لدفاعي ع������ن �أوروك وقد حكم 

تقدي������ر�ً من )2750-2600 ق.م(. وهو لم يقم 

بعمل فريد لم ي�صبقه �إليه �أحد عند بناء �ل�صور 

ول �ل�صطر �ل�صاد�س  ول �لعمود �لأ ففي �للوح �لأ

)كتاب �صامي �صعيد �س 37( يو�صف جلجام�س 

أنه  باأنه »حمل معارف ما قبل �لطوفان« �أي �

مم�ص������ك �لمعارف ومنج������ز�ت �لع�صور �لتي 

�صبقته ي�صتخدمها ويطورها، فنحن نعلم �أن 

تح�صين �لمدن في ب������الد �لر�فدين و�ل�صام 

لف �لتا�ص������ع ق.م. ونذكِّر هنا  أ في �لأ قد بد�

بموق������ع حالولة على �لف������ر�ت. وقد �صاهى 

ر �أوروك، وتمثل  أ�صالف������ه و�ص������وَّ جلجام�������س �

رب������اب و��صتمر في ظلم  أبن������اء �لأ بالملوك  �

�لرعية و�إلقاء �لرعب ف������ي نفو�س �أفر�دها، 

وفي ر�أي بع�������س �لباحثين �أن جلجام�س قد 

�أقدم على ظلم �لنا�س، كما ورد في �لملحمة 

لي�صخرهم ف������ي بناء �صور �أوروك، في �لو�قع 



�� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

ية جديدة في ملحمة جلجام�شر�ية جديدة في ملحمة جلجام�شر�ؤية جديدة في ملحمة جلجام�ش

�أن �لمل������ك �ل�صوم������ري من لج�������س »�أوروك 

ول من  �أجين������ا« �لذي حكم في �لن�ص������ف �لأ

�لق������رن )�لر�بع و�لع�صرين قبل �لميالد(. قد 

�أخبرنا عن مفا�صد وظلم �لحكام وعن جهده 

في �إع������ادة �لحقوق لمو�طني������ه ورفع �لظلم 

. وهذ� 
)6(

رباب له عنهم وذلك بف�صل عون �لأ

ولى �أن في ملحمة جلجام�س  يعني بالدرجة �لأ

�إ�صار�ت و��صحة �إلى �أحد�ث تاريخية �صومرية 

رو� �أن �ل�صكان  نوها و�صطَّ �عتمد عليه������ا مدوِّ

رباب متو�ّصلين �إليهم في  قد ��صتكو� �إل������ى �لأ

رباب فاأطلقت  رفع �لظلم عنهم ��صتجابت �لأ

ند�ً لجلجام�س م������ن �لطين كما هو معروف 

أنكيدو �لذي تربى م������ع �لحيو�نات  و�ُصم������ي �

أنه كان ف������ي �لمجتمع  فتوح�������س مثله������م �أي �

ن�صان �لبد�ئي،  وروكي �لمتح�ص������ر مثل �لإ �لأ

�ل������ذي يت�صرف على ه������و�ه. فوقع في �صهوة 

أر�صلت �إليه من بنات �لمدينة. فا�صتغل  أنثى � �

د �صهوته، فتعب و��صترخى ففرت  ذكورته وبرَّ

ن �صكله  من������ه كما ف������رت من������ه حيو�نات������ه لأ

�ل�صعيف �أ�صبح بنظرهم غريباً ينفرون منه. 

نثى، �لتي طلبت �إليه �أن  �إّل �صاحبة �لمكيدة �لأ

ير�فقها �إلى �أوروك �لمدينة �لمقد�صة م�صكن 

رباب وجلجام�س، �صاحب �لمحا�صن �لتي  �لأ

ل تو�ص������ف و�لمز�يا �لتي تمي������زه عن غيره، 

أنكيدو �إلى حياة �ل�صيد �لتي  فغي������رت نظرة �

نثى �إلى  كان يعي�صها، فقرر �لذه������اب مع �لأ

�أوروك. وفع������ل ربَّما كما فع������ل �لنا�س �لذين 

تحّولو� من حياة �ل�صيد و�لرعي و�لتنقل �إلى 

حياة �ل�صتقر�ر و�لزر�ع������ة وتاأ�صي�س �لمدن 

وتح�صينها وب�صورة عام������ة كما غير �لنا�س 

أنم������اط حياتهم من �لرع������ي و�ل�صيد و�صلق  �

ع�صاب �إلى �لزر�عة و�ل�صتقر�ر. �لأ

أنكي������دو �إلى  نثى ف������ي جلب � نجح������ت �لأ

�أوروك، وفي �لطريق �إلى �لمدينة نلمح عند 

أنكي������دو تعلق������ه بحياة �لرع������ي و�ل�صيد في  �

حياته �لقديمة، ونرى �أي�صاً كيف �أن �ل�صكان 

)رعاة وح�صر( قدمو� وعر�صو� عليه محا�صن 

حياة �لح�صر �لت������ي يفتخرون ويعتزون بها، 

أنكيدو ولم يُحل  و�أخير�ً �لتقى جلجام�������س و�

�ل�ص������ر�ع بينهم������ا م������ن دون تعاي�صهما معاً 

نكيدو  فقد حبب �لنا�س �لحي������اة �لجديدة لأ

أيامه �لقديمة وخ�صونة  فانخ������رط بها ون�صي �

�لحياة �لتي كان يعي�صها ربَّما كما فهم �لنا�س 

أثناء �لنتقال من حياة �لتنقل و�لرعي  ذلك �

ع�صاب و�ل�صيد �إلى حياة �ل�صتقر�ر  وجمع �لأ

و�ل�صكن �لد�ئم وبناء �لح�صارة و�لثقافة.

��صتمرَّ �لتو��صل بي������ن ملحمة جلجام�س 

كديين ويتجلى  ومدونات تاريخ �ل�صومريين و�لأ

ذلك في حاج������ة بالد �لر�فدي������ن و�لجزيرة 

رز �لمتينة و�لقوية في �صنع  �إلى �أخ�ص������اب �لأ

�أعمدة وج�صور طويلة ومتينة لل�صقوف ومعها 

خ�صاب و�لتي كان������ت تتو�فر في  لوح������ات �لأ
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جبال بالد �ل�ص������ام �ل�صاحلية: و�لطريق �إليها 

خ�صاب وقو�فلهم  لم يكن �صهاًل فعلى تجار �لأ

�صلوك �لطرق �لبرية �لت������ي تمر في �لوديان 

ر��صي �لزر�عية وتحط  و�لغابات و�لجبال و�لأ

كليلية في  في �لمدن �لتي تمثله������ا �لتالل �لإ

�لجزيرة وب������الد �ل�صام، و�لت������ي لعبت �لدور 

 
)7(

�لهام في تجارة �أهل �لر�فدين وبالد �ل�صام

عندما كانت عامرة.

رز،  وتتن������اول �لملحم������ة و�صف غاب������ة �لأ

فعند و�صولهم �إليها وقف جلجام�س و�صحبه 

�أمامه������ا يتفح�صونه������ا علَّه������م يتعرفون على 

مدخل �إليها، وعل������ى �لم�صالك �لتي تعبرها 

وتوجد د�خلها، وهذ� ما يفعله قا�صد �لغابة 

�ص������ول �لتي يتبعها قب������ل �لدخول �إليها،  و�لأ

وتوقع م������ا ينتظره من مخاط������ر، تتمثل في 

�لوحو�������س �ل�صاري������ة و�لمفتر�صة �لتي تعي�س 

رو  نو �أو م�صطِّ أ�صار �إليها مدوِّ د�خلها، و�لتي �

�لملحم������ة با�ص������م ُخمبابا �لمو�ص������وف باأنه 

نه يحمي �لغابة ذ�ت �لمنفعة  مقد�س، ربَّما لأ

أوق������ع ُخمبابا �لخوف  كي������دة للب�صر، وقد � �لأ

و�لرعب في نفو�س جلجام�س و�صحبه، وهذ� 

ي �صبب كان. ما ي�صتغربه قا�صدو �لغابات لأ

أتباعه، وهو  هذ� ما �صعر به جلجام�س و�

ابي������ن �لذين يتوغلون في �لغابة  �صعور �لحطَّ

من �أهل بالد �لر�فدين و�ل�صام عند و�صولهم 

�إلى جب������ال �ل�صام �ل�صاحلي������ة، �لتي تك�صوها 

�صجار �لمتنوعة ومنها - بطبيعة �لحال -  �لأ

�ل�صنوبر وقد غز�هم �لتعب، و�ن�صاعو� �إليه 

ر�س مثل �صعير �لجبل �لذي  فا�صتلقو� على �لأ

ن�صان  هو نب������ات عادي، ينام فوق �لتر�ب كالإ

�لمتع������ب �لذي ينهكه �لتع������ب، فيجبره على 

�ل�صتلق������اء �أر�صاً كيفما �تف������ق. �أي كالنبات 

�لذي قلَّدوه في ��صتلقائهم.

ل������م يك������ن �لتعب فق������ط ما دفعه������م �إلى 

أي�ص������اً موجة �لبرد  �ل�صتلق������اء �أر�ص������اً، �إنما �

�لجبلية �لقار�صة �لتي تجتاح �لجبال وخا�صة 

أتباعه،  في �للي������ل. تح�ص�س منها جلجام�س و�

ف�تبدت في جلجام�س وكز منها فثنى ركبتيه، 

و�أل�صقهما ب�صدره، ليبعث �لحر في ج�صمه، 

ويحاف������ظ عليه تماماً كما يفع������ل �أي �إن�صان 

ي�صعر بالبرد ف������ي �لبرية بعيد�ً عن �لم�صكن 

وربَّم������ا كان ق������د �صمع ب������ه جلجام�س �لملك 

أتباعه و�أعو�ن������ه، فا�صتفاد منه  وتعلمه م������ن �

هن������ا. �أي �أن م������دوِّن �لملحم������ة �عتمد على 

�لرو�يات �لتاريخية في عمله.

غلب �لنوم جلجام�س ومن معه، فا�صت�صلم 

ل������ه و��صتر�ح، غير �أن �لرعد و�لبرق و�لمطر 

حدث بق������وة �صبهت بقوة �لموت عندما ياأتي 

أنه كان خطير�ً عليهم كالموت،  ن�صان، �أي � �لإ

فعم������دو� �إلى �إ�صعال �لن������ار، تماماً كما يفعل 

�لنا�س في مثل هذه �لحالة، ليتَّقو� ويطردو� 

�لبرد، ويتح�ص�صو� �لدفء.
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لم تحل �لم�صاع������ب �لتي و�جهتهم دون 

�لو�صول �إلى هدفهم �لذي دفعهم �إلى �لغابة، 

رز، ذ�ئعة  ك������ي يح�صلو� عل������ى �أخ�ص������اب �لأ

�ل�صيت في حو�س �لبحر �لمتو�صط ول�صيما 

في م�صر وب������الد �ل�ص������ام و�لنهرين، وهاهم 

ن وجهاً لوجه معه������ا يتاأملونها ويتذكرون  �لآ

ما تحدث ب������ه �صكان م������دن �لر�فدين عنها 

وع������ن �أهميتها بالن�صبة لعملية �لبناء عندهم 

ول�صيم������ا في ت�صييد �ل�صق������وف في �لمعابد 

و�لق�ص������ور �لتي تحتاج �إل������ى �أعمدة وج�صور 

طويلة بطول و�رتف������اع �صجرة �ل�صنوبر �لتي 

يقف������ون �أمامه������ا معجبي������ن ومنده�صين من 

�رتفاعه������ا ومن طيب ر�ئحته������ا. لقد �أح�صن 

�للبنانيون ووفق������و� في �ختيار �صورة �صجرة 

رز زينة لر�يتهم وذلك تخليد�ً ل�صهرتها في  �لأ

)8(
�لعالم �لقديم �لذي �عتبرها مقد�صة. 

عا�������س ف������ي غابات جب������ال ب������الد �ل�صام 

أن������و�ع عدي������دة ومختلف������ة م������ن  �ل�صاحلي������ة �

�لحيو�نات �لمخيفة �لت������ي �صموها خومبابا 

ن�صان م������ن �لح�صول  ع �لإ أنها لم ت������روِّ غي������ر �

ابين من  خ�صاب منها ولم تمنع �لحطَّ على �لأ

��صتعم������ال فوؤو�صهم في قطعها وقطع روؤو�س 

�لحيو�نات حت������ى ل توؤذيهم ولم يكن عملهم 

أو تعدياً على حقوق �أهل �لجبال  هذ� نهب������اً �

�ل�صاحلية �إنما هو عمل تجاري كان متعارفاً 

عليه بين �لد�خل و�ل�صاحل.

ونتاب������ع عر�صن������ا لهذه �لملحم������ة وناأتي 

�إل������ى �نتقال جلجام�س و�صحب������ه �إلى مدينة 

�أوروك مدينته������م �لتي �نطلق������و� منها مثلما 

كانت تنطلق قو�ف������ل �لحّطابين �إلى �لجبال 

�ل�صاحلي������ة �ل�صامية �إياها و�لعودة منها. فما 

َن في ملحمة جلجام�س هو و�صف م�صابه  ُدوِّ

خ�صاب بعد �لرحلة �لتجارية  لعودة تج������ار �لأ

�لهام������ة و�لقا�صي������ة ومعهم كل م������ا يرغبون. 

ويج�ص������د رف�س جلجام�س �لزو�ج من ع�صتار 

�ل�صر�ع بين �لملك و�لمعبد، »�أي بين �لملكية 

قدم  و�لمعبد=كهنة �لمعبد« ففي �لع�صور �لأ

بعد تاأ�صي�س �لمدن وقيام �أماكن �لعبادة كانت 

ر��صي �لتابعة  �لمدين������ة باأكملها و�صكانها و�لأ

على للمدينة يديرها  لهم في ملكية �لرب �لأ

أي�صاً �صلطة �إد�رية،  �لكهنة، �لذين كانت لهم �

رباب  أي�ص������اً من ن�صل �لأ وبم������ا �أن �لملك هو �

أي�صاً �صلطة دينية ومع مرور �لزمن  كانت له �

ح�ص������ل �لتناف�س بين �لملك و�لكاهن وتطور 

�إلى �صر�ع على �ل�صلطة بين �لملك و�لكاهن 

فانت�صرت �لملكية على �لكهنوتية. �نح�صر 

مور  دور �لكاهن ف������ي �لمعبد و�لملك في �لأ

)9(
�لمدنية ب�صكل عام.

ويقابل هذ� �لنت�صاُر �لنت�صاَر على قوى 

�لطبيع������ة �لمتمثل������ة بالوحو�س �لت������ي رو�صها 

ن�صان عندما ��صتقرَّ ومار�س �لحياة �لزر�عية  �لإ

عمار و�لم�صاكن �لتي يرتاح بها. و�لإ
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ية جديدة في ملحمة جلجام�شر�ية جديدة في ملحمة جلجام�شر�ؤية جديدة في ملحمة جلجام�ش

ل������ع جلجام�س  و�إلى جان������ب هذ� كله �طَّ

عمال �لفنية  على ثقافات ع�صره وخا�صة �لأ

�لتي �ص������وَّرت �لزو�ج �لمقد�س و�ل�صر�ع بين 

أو دفاعه عن �لحيو�نات  ن�صان و�لوحو�س � �لإ

ليفة �صد �لحيو�نات �لمفتر�صة. و�صورت  �لأ

كذلك �لمعارك بين قو�ت �لمدن �لمتناف�صة 

�صاحي. و�لحتفال بالن�صر وتقديم �لأ

حد�ث  لقد �عتنت �لملحمة و�عتمدت �لأ

و�لوقائع �لتاريخية ونتائج �لثقافة من فنون 

وعم������ر�ن و�صلوك ب�صري من بيئة �صكان بالد 

�لر�فدي������ن �لقدماء فهي ترينا �إذن �صفحات 

من ثقافات ب������الد �لر�فدين يمك������ن للموؤرخ 

�ل�صتف������ادة منها في كتاب������ة تاريخ وح�صارة 

وثقاف������ة �لر�فدين يعود �إليه������ا حين �لكتابة 

عن �صلوك �لملوك في ممالكهم ومع �ل�صكان 

ونظرته������م �إلى �لعال������م و�لط������رق �لتجارية 

خ�صاب  و�لغابات و�لجبال و�لح�صول على �لأ

ثم �لموت و�لحياة و�صعور �لنا�س نحوهما.

آة لم�صاهد  هم من ذل������ك كله �إنها مر� و�لأ

فنية �صورت في �لطي������ن و�لحجر و�لمعادن 

قم�صة تعر�س في متاحفنا وت�صاعدنا في  و�لأ

قر�ءة �لملحمة وفي فهمها و�إدر�ك معناها.

جنبية  حمد، ملحمة »كلكام�س« جلجام�س )1984م(، يجد �لقارئ فيها عر�صاً للدر��صات �لأ 1- �صام������ي �صعيد �لأ
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3- N. Kramer, Gesehichte Beginnt Mit Sumer, Münehen, 1959 s. 35 -39.
4- �صامي �صعيد �لم�صدر �ل�صابق، �س)13(.

5- K.H.Bernhardt, Der Alte Libanon. Leipzig 1976, S. 22 - 58.
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اأديب وباحث �صوري. ❁

رات  رات دمرات دمِّ دمات املدمات املُ َّالربَّات املالربات املالربَّ
م الكربى خر للأ الوجه الآ

�أحمد �صالح

❁

»هي ذي عناة تقاتل ب�ضراوة

اإنها تذبح اأبناء المدينتين

اطئ البحرضاطئ البحرضاطئ البحر ضبناء �ضبناء � ارع ضارع ضارع اأ اإنها ت�

م�سضم�سضم�س ضرق ال�ضرق ال� رق ال�ضرق ال�ض ضبناء م�ضبناء م� وتبيد اأ

ورضورضور ضو�س تتطاير كالن�ضو�س تتطاير كالن� و�س تتطاير كالن�وو�س تتطاير كالن�وؤ ؤتحتها الر وتحتها الروؤتحتها الر

ذرع كالجراد وفوقها تتناثر الأ

بطال حتى الركب سنها تخو�سنها تخو�س في دماء الأ اإ

سنها تخو�سنها تخو�س في دماء النا�س حتى العنق اإ

روراضروراضرورا ضكبدها يتفجر �ضكبدها يتفجر �

وقلبها يمتلئ حبورا

ل يديها في دماء الجنودضل يديها في دماء الجنودضل يديها في دماء الجنود ضتغ�ضتغ�

ر«ضر«ضر« ضابعها في دماء الب�ضابعها في دماء الب� ابعها في دماء الب�ضابعها في دماء الب�ض ض�ض� اواواأ
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������ة الوحيدة  ������ة الوحيدة ������اة ه������ي الرب������ة الوحيدة ������اة ه������ي الربَّ َّ������اة ه������ي الربَّ ������اة ه������ي الربلم تك������ن عن������اة ه������ي الربلم تك������ن عنَّ

دبيات  الت������ي تح������ب �سف������ك الدم������اء، فالأ

أنهن  ف������ن على سف������ن على سف������ن على ا س�س� ُات ُو�ات و�ات ُو َّالقديمة غني������ة بربَّات والقديمة غني������ة بربات والقديمة غني������ة بربَّ

اساساً سي�سي� أ ا ات للدماء، هناك سات للدماء، هناك سات للدماء، هناك  سرات ومتعط�سرات ومتعط� رات ومتعط�مدمرات ومتعط�مدّم

رية فه������ي سرية فه������ي سرية فه������ي اإلهة  سله������ة الم�سله������ة الم� إ»�سيخم������ت« الإ»�سيخم������ت« الإ

للحرب والمذابح الجماعية نراها في اأحد 

د سد سد  سبادة �سبادة � رت حمل������ة سرت حمل������ة سرت حمل������ة اإ سو�������ص وقد با�سو�������ص وقد با� و�������ص وقد با�سو�������ص وقد با�س سالن�سالن�

له »رع« الذي  ري انتقام������اسري انتقام������اسري انتقام������اً للإ س الب�س الب� صالجن�صالجن�ص

ى سى سى  سل������ه »رع« يخ�سل������ه »رع« يخ� إ، ولكن الإ، ولكن الإ صر ل������ه النا�صر ل������ه النا�ص ر ل������ه النا�تنكر ل������ه النا�تنّك

لهة لتوقف  إل لدى الإل لدى الإ ل لدى الري������ة فيتدخل لدى الري������ة فيتدّخ ري������ة فيتدخسري������ة فيتدخس سفناء الب�سفناء الب�

اغية ساغية ساغية اإذ  س �س � أُُذناً ُ حملته������ا دون اأن يلقى منها ا

رح سرح سرح  س قلبها ين�س قلبها ين� نَّ
أ اتجيبه وهي �سكرى بالدماء، اتجيبه وهي �سكرى بالدماء، ا

اللذبح و�سفك الدماء. عند ذلك ياللذبح و�سفك الدماء. عند ذلك ياأتي ب�سبعة 

راب م�سكر سراب م�سكر سراب م�سكر اأحمر اللون  سف برمي������ل من �سف برمي������ل من � اآل

ير الرمان سير الرمان سير الرمان  سنوع من مزيج الجع������ة وع�سنوع من مزيج الجع������ة وع� نوع من مزيج الجع������ة وع�سنوع من مزيج الجع������ة وع�س سم�سم�

ربها سربها سربها  سفي�سكبه������ا في �ساح������ة المعمع������ة فت�سفي�سكبه������ا في �ساح������ة المعمع������ة فت�

رب سرب سرب  سنها ت�سنها ت� أ »�سيخمت« عن اآخرها معتقدة ا

أ قواها بالتخاذل  ر وهنا تبدسر وهنا تبدسر وهنا تبدا سمن دماء الب�سمن دماء الب�

اساساً سي�سي� أ وتعجز عن اكمال المجزرة، وهنالك إكمال المجزرة، وهنالك إكمال المجزرة، وهنالك ا

م »هابور«: الأ

�شياء جميعًا م هابور.. خالقة الأ الأ

لحة شلحة شلحة ل تقاوم ش�ش� اتت باتت باأ اأ

نانها مريعة شنانها مريعة شنانها مريعة اأنيابها ش�ش� اأفاع هائلة، حادة اأ

ماشماشما شادها بدل الدماء، �شادها بدل الدماء، � ادها بدل الدماء، �شادها بدل الدماء، �ش شج�شج� ملئت اأ

ارية تبعث الهلعشارية تبعث الهلعشارية تبعث الهلع شتت بتنانين �شتت بتنانين � اأ

لهة. تها جالل الشتها جالل الشتها جالل الآ شلب�شلب� اتوجتها بهالة من الرعب واتوجتها بهالة من الرعب واأ

غريق، ومع  وكذلك »�أرتمي�س« عن������د �لإ

أنه������ا ربة �لغابات و�لب������ر�ري و�لحقول، �إل  �

أبيها »زيو�س«  أ�صرعت �إلى � أنها منذ ولدتها � �

طالبة تزويدها بقو�س وجعبة �صهام و�صندل 

ي�صاعده������ا عل������ى �لجري ف������ي �لغابات، ثم 

حر��س وتطوف �لبر�ري  �نطلقت تجو�س �لأ

ألقابها:  ب�صحبة كالبه������ا �لمتوّح�صة. م������ن �

)�لمدمرة- �صيدة �لم������وت �لمفاجئ( تطلق 

مر��س  �صهامها فت�صيب وتقت������ل وتر�صل �لأ

�لفّتاك������ة لتفني �لمو��ص������ي و�ل�صكان، وكانت 

�صاحي �لب�صرية. ت�صّر بالأ

أرتمي�������س« نف�صها تعبد في  وقد كانت »�

م. في  ر�������س �لأ أنها �لأ بع�س �لم������دن على �

غريقية نجد »�أرتمي�س«  مدينة »�أف�صو�س« �لإ

�لعذر�ء �لر�صيقة �لقد وقد ُر�ِصمت في هيئة 
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�صيدة ممتلئة يندفع م������ن �صدرها ع�صر�ت 

ث������د�ء. فما �ل������ذي غّي������ر �صورتها هذه،  �لأ

�ل�ص������ورة �لم�صيئة، �إلى �ل�ص������ورة �ل�صابقة، 

�ل�صود�ء �لمظلمة؟

مومي،  أة في �لمجتمع �لأ لقد كانت �لمر�

ولى،  ولى، و�لعّر�فة، و�ل�صاحرة �لأ �لكاهنة �لأ

وقد ع������زز دورها �لقت�صادي مكانتها هذه، 

ول. ومع �أن للرجل  فكانت بح������ق، �لمنتج �لأ

أة  ول في ��صتئنا�س �لحيو�ن، لكن �لمر� �لدور �لأ

هي �لم�صوؤولة عن تح�صير جلود �لحيو�نات 

ولى  وتحويلها �إلى مالب�س، وكانت �لن�ّصاجة �لأ

و�ني �لفخارية،  و�لخّياطة، و�أول من �صنع �لأ

وب�صبب ق�صائها وقتاً طوياًل في �لبحث عن 

كل، تعلّمت  ع�صاب �ل�صالحة لالأ �لجذور و�لأ

ع�صاب �ل�صحري������ة في �صفاء  خ�صائ�������س �لأ

ولى، وكانت  مر��س، فكانت �لطبيب������ة �لأ �لأ

هي �لتي بَنَت �لبيت و�صّنعت �أدو�ته، وكانت 

خرين.  تاجرة تقاي�س بمنتجاتها منتجات �لآ

وتّوج������ت دوره������ا �لقت�ص������ادي �لكبير هذ� 

ن�صان من مجتمع  باكت�صاف �لزر�عة ونقل �لإ

�ل�صيد و�للتقاط، �إلى مجتمع �إنتاج �لغذ�ء، 

بينما حافظ �لرجل طيلة هذه �لمرحلة على 

دوره �لتقليدي في �ل�صيد و�لتنقل بحثاً عن 

�لطر�ئد �لكبيرة.

�إّن �كت�ص������اف �لزر�عة هو �أهم طفرة في 

خيرة  �لتاري������خ �لب�صري حتى مئت������ي عام �لأ

قل، وهي من �بتكار �لن�صاء �للو�تي  عل������ى �لأ

أيامهن في �لتق������اط �لفو�كه  ك������ن يق�صي������ن �

و�لج������ذور و�لحب������وب �لبري������ة فتعلمن غرز 

بع�س هذه �لبذور في �لتربة وبذلك ح�صلن 

أكثر ما تجود به �لطبيعة، وحدث هذ�  على �

في �لع�صر �لنيوليتي، �أي �لع�صر �لحجري 

�لحديث، في �لوقت نف�صه تو�ّصل �لرجل �إلى 

رجح �أن �لن�صاء لم  ��صتئنا�س �لحي������و�ن، و�لأ

يتر�جع������ن �إلى مرتبة ثانية في �لمجتمع �إّل 

بعد �أن تمّكن �لرجال م�صتعينين بحيو�ناتهم 

عم������ال �لزر�عية.  من �لقي������ام بمعظ������م �لأ

أ  وهن������ا ب������د�أت �ل�ص������ورة بالتغّي������ر، فقد بد�

مور �لقت�صادية  �لرجال بال�صيطرة على �لأ

مور، وهنا  وبالتالي على �لتحكم باأعظم �لأ

�صطورة  أ �لكهنة من �لرج������ال بتفكيك �لأ بد�

م �لكبرى  نثوي������ة وبعد فترة لم يبَق من �لأ �لأ

�ص������وى جانبها �ل�صالب �لمعتم �لذي مافتئت 

�صط������ورة �لذكرية تكر�ص������ه وتعززه، حتى  �لأ

لم يب������ق �صوى »جني������ة �لظ������الم« و»�لغولة« 

و»�ل�صاحرة �لعجوز«.

ه������ذ� و�إذ تو�ّص������ع �لرج������ال ف������ي �لقيام 

أنف�صهم في  عم������ال �لهام������ة، فر�ص������و� � بالأ

�لمجتمع، وهيمن������و� على �لمدن �لمتنامية، 

رباب  وعّدلو� �لثقافة على �صورتهم فقام �لأ

له������ة �لمقترنة  مق������ام �لرب������ات- ب������ل �إّن �لآ

بالزر�عة �ص������ارت مذكرة، ك�»�أوزيري�س« في 
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م�صر، و»باخو�س« في �ليونان، بل لقد حلّت 

ر�س وغالباً ما �أ�صبح  له������ة محل ربات �لأ �لآ

أنه  �لنا�س يت�صورون �لمطر في �لغالب على �

ب �ل�صماء، وتُنِكر �إحدى  �لمني �لمخ�صب لأ

نثى في �لحمل  �صاطي������ر �لم�صرية دور �لأ �لأ

له �لم�صري  تماماً، �إذ كانو� يعتقدون �أن �لإ

أتوم« خلق �لكون من ج�صمه بال�صتمناء. �«

هذ� و�إّن �لديان������ات �لذكرية �لمتطرفة 

م  ق������د حاولت �أن تجت������ث تماماً �ص������ورة �لأ

�صط������وري، كما هو  �لكبرى م������ن نظامها �لأ

�لحال في ديانة �لعبر�نيين ب�صكلها �لتور�تي 

م  �لمتاأخر حيث ل ن������كاد نجد ما يذّكر بالأ

أثر باه������ت باق في �صخ�صية  �لكبرى �صوى �

�صطورة �لتور�تية من  حو�ء �لت������ي حّولتها �لأ

أم للجن�س �لب�صري،  أ للكون �إلى مجرد � مبد�

وحت������ى �أمومتها م������ن �صلعه، وب������ذ�ك يبلغ 

أبعد غاياته  م �لكب������رى � أ�صطورة �لأ تحوي������ر �

بتجريدها حتى م������ن �أمومة �لب�صر و�إعطاء 

نجابه  بوة لإ مومة، �لأ ب������وة و�لأ �آدم ف�صل �لأ

مومة  �لجن�س �لب�صري بو�صاط������ة حو�ء، و�لأ

نجابه حو�ء نف�صها. لإ

أ�صط������ورة جلجام�������س، ف������ي �صياقها  �إّن �

ل ن�������س تمجي������دي لثقاف������ة  وَّ
أ �لتاريخ������ي، �

�لذك������ورة وبد�ي������ة ملحوظة ل������ردم �لتر�ث 

مومي �لذي تحك������م بال�صياق �لح�صاري  �لأ

قبل تلك �لفت������رة، �إّن موقف جلجام�س من 

م �لكبرى، مّهد للتهم  �لتاريخية  ع�صتار، �لأ

أ�صطورة  أة، وفي � كافة �لجاهزة �صد �لم������ر�

نكي������دو، ودفن  جلجام�س دف������ن حقيقي لأ

أة على مقدر�ت  رمزي لتر�ث �صيطرة �لمر�

أت������ي هذه  �لمجتم������ع و�لح�ص������ارة، ول������ذ� تا

�لملحمة على �لحافة بين زمنين مت�صادين، 

نها تقع على مفترق �لطرق بين مف�صل  ولأ

تاريخ������ي حا�صم، ن������رى كاتبه������ا يحتار في 

�تخاذ موقف من �لن�صاء، فجلجام�س نف�صه 

م������ه »نن�صون« نر�ه  ومع تمجيده �لمتوقع لأ

ي������ذم »ع�صتار« وي�صخر منه������ا ويتهمها بكل 

�لتهم �لتاريخية �لالحقة �لتي �صي�صتخدمها 

ناث، فهن غادر�ت  �لذكور في �لنيل من �لإ

حد ويلوثن من يت�صل  ماكر�ت ليخل�صن لأ

به������ن، لهذ� يرف�������س جلجام�������س �لقتر�ن 

بع�صتار ويذمها م������ع بنات جن�صها في ن�س 

ألو�ح  أنه �أقل � طويل، م������ن �صوء حظ �لن�صاء �

�صطورة )تخرما وتلفا(: �لأ

ماهو ن�ضيبي منك لو تزوجتك.

ما اأنت اإل موقد تخمد ناره في البرد

باب خلفي ل يحمي من ريح اأو عا�ضفة

بطال من حماته ق�ضر ي�ضحق الأ

حفرة يخفي غطاوؤها كل غدر

قاٌر يلوث حامله

قربة ماء تبلل حاملها

حجر كل�ضي ه�س في �ضور �ضخري
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عداء حجر كريم في عقد الأ

�ضندل يزّل به منتعله

اأي حبيب اأخل�ضت له اأبدًا

واأي راع اأفلح في اأن ير�ضيك دومًا

تعالي اأف�ضح لك حكايا ع�ضاقك

ويم�ص������ي جلجام�������س بعدها ف������ي �صرد 

حكايا ع�ص������اق ع�صت������ار �لت������ي تمتعت بهم 

ورمته������م ومنهم تموز وطائر �ل�صقر�ق �لذي 

ك�ص������رت جناحيه و�لح�ص������ان �لذي �صلطت 

أي�صولنو«  عليه �ل�صوط و�لمهماز و�لب�صتاني »�

�لذي م�صخته �إلى خلد يقيم في �لخفاء.

غريقية  و�إذ� �نتقلنا �إلى �لميثولوجيا �لإ

نجدها ز�خ������رة باأ�صكال �إلهي������ة تنتمي �إلى  

نثوي������ة �لتدميرية ذ�تها، من هذه  �لطاقة �لأ

�ص������كال »�إي�صيدين������ا« وهي بن������ت »غايا«،  �لأ

أم �لباليا،  ر�س، من »بونتو�س«، وقد كانت � �لأ

أنها وح�س خر�في  �صطورة على � و�صّورتها �لأ

أة ون�صفه �أفعى، وقد تزوجت من  ن�صفه �مر�

وح�س �آخر ي�صبهها هو »تيفون« حيث �أنجبت 

أنو�ع �لوحو�س �لخر�فية ومنها: منه كل �

أ�صد وج�صم  أ�س � »�صيمير« �لتي كان لها ر�

عنزة وذيل تنين و�لت������ي كانت تن�صر �لدمار 

و�لرعب وتنفث من فمها �لنار وتاأكل �لب�صر. 

أي�صاً: أبناء �إي�صيدينا � ومن �

»�صيربي������ر« كل������ب �لجحيم �ل������ذي كان 

أ�صنان  أفع������ى و� له ثالث������ة روؤو�س م������ع قبعة �

أ�صد وكان  م�صموم������ة وقد ي�صّور بمخال������ب �

يحر�س مدخل �لجحيم، »هادي�س«، من كهف 

�صباح  على �صاطئ نهر »�صتيك�س«، وي�صمح لأ

�لموتى بالدخول �إلى »هادي�س«. ومنهم:

�صفنك�������س« �لوح�س �لخر�في �لذي  »�لأ

له������ة �ل�صفلية و�لذي ورث عن  يعد من �لآ

أة و�صدرها وعن  �أمه »�إي�صيدينا« ر�أ�س �مر�

و�لده »تيفون« ذيل �لتنين وهو ي�صبه �أخته 

أ�صد وجناحيه  �صيمير في �أن ج�صمه ج�صم �

�لعظيمين ي�صبه������ان �أجنحة �أخو�ته، ومن 

أر�ص������ل �إلى »طيبة« ليعاقب  أنه � �لمعروف �

�أهلها ع������ن جريمة »ليو�������س« �لذي �أحب 

�لفتى »كري�صيبو�س« حباً مخالفاً للطبيعة، 

فرب�س على �صخ������رة م�صرفة على مدخل 

�لمدين������ة و�أخ������ذ يتعّر�س للم������ارة ويطرح 

عليه������م �أحجيته �ل�صهي������رة ومن لم يعرف 

حلّها قتله و�فتر�صه وهكذ� �إلى �أن تحد�ه 

أودي������ب« ف�صمع �أحجيت������ه �لتي كانت عن  �«

أربع وفي  حيو�ن ي�صير ف������ي �ل�صباح على �

�لظه������ر على �ثنتي������ن وف������ي �لم�صاء على 

ن�صان!  ثالث������ة، فاأج������اب »�أوديب«: �إّن������ه �لإ

�صفنك�������س نف�ص������ه م������ن �أعل������ى  فاألق������ى �لأ

أبناء  �ل�صخرة منتحر�ً. وهناك �لكثير من �

»�إي�صيدينا« من هذه �لوحو�س و�لمخلوقات 

�لفظيع������ة �لتي لعب������ت �أدو�ر�ً رئي�صية في 

�صاطي������ر �ليونانية ومنه������م �لن�صر �لذي  �لأ
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لهة باأكل كبد »بروميثيو�س« عقاباً  كلفته �لآ

لهة  له على �صرقة �لن������ار �لمقد�صة من �لآ

ومنحها للب�صر، ف������كان ذلك �لن�صر ينه�س 

كبده ف������ي �ل�صباح وي�صفى لياًل ليعود �إلى 

نه�صه من جديد في �ل�صباح �لتالي، وبقي 

هكذ� حت������ى مر به »هرقل« وقتله وخلّ�س 

بدي. وعقاباً  »بروميثيو�������س« من عذ�به �لأ

ل�»�إي�صيدين������ا« عل������ى هذه �لذري������ة �للعينة 

وعلى �فتر��صها �لم�صافرين، �صلطت عليها 

له������ة »�آرغو�س« ذ� �لمئ������ة عين فقتلها  �لآ

وهي نائمة.

ومن الربات ذوات ال�شمعة التدميرية اأي�شًا:

»باندور�« �لفت������اة �لر�ئعة �لجمال �لتي 

أو فل������كان« حّد�د  خلقه������ا »هيباي�صتو�������س« »�

لهة، من م������اء وطين باأمٍر م������ن »زيو�س«  �لآ

لهة جميع  لهة، وخل������ع عليه������ا �لآ كبي������ر �لآ

أُر�ِصلَت  �صنوف �لجاذبية و�لمو�هب �لفنية و�

غ������و�ء �لب�ص������ر �لذين كان  ر�������س لإ �إل������ى �لأ

»بروميثيو�������س« قد ق������ّوى �صوكتهم باأن �صرق 

ولمب« وقد تزوجها �أخوه  له������م �لنار من »�لأ

أيبيميثيو�������س« و�أعطاه������ا »زيو�������س« علبة  �«

أو ج������رة و��صت������رط عليها �أل  أو �صن������دوق � �

نثوي جعلها تُقِدم  تفتحها، ولكن �لف�صول �لأ

أنو�ع �ل�صرور  عل������ى فتحها فاندفعت منه������ا �

و�لم�صائب لتع������م �لب�صرية ولما �أغلقتها لم 

م������ل وحده، وقد  يكن قد بق������ي فيها �إل �لأ

�صطورة �ليونانية دور�ً  لعب������ت باندور� في �لأ

م�صابهاً لدور حو�ء في �لرو�ية �لتور�تية.

أي�صاً: »�صاربي������ده« وهي غول  وهن������اك �

بحرية ولدتها »غايا« من »بوز�يدون« ويقال 

�إّنه������ا �لتهمت روؤو�صاً م������ن قطعان »هرقل« 

ألقاها في  ف�صربه������ا »زيو�س« ب�صو�عق������ه و�

كهف عند منت�صف »م�صينا« في مقابل حبل 

»�صكي������ال« وكان من عادته������ا �أن ت�صرب ماء 

�لبحر بقوة ث������الث مر�ت في �ليوم بما فيه 

من زو�رق و�صفن وماّلحي������ن ثم تتقياأه بعد 

ذل������ك، و�إذ� ما حاول �لبحارون تجنبها فقد 

يلتهمهم �لمارد »�صكيال« وقد عانى كل من 

»�أودي�س« و»�إينيا�س« �لم�صاق عند عبورهما 

ذلك �لم�صيق.

أ�صهر  � »كيركه« وه������ي  أي�ص������اً  � وهن������اك 

�صطوري������ات عن������د �ليونان.  �ل�صاح������ر�ت �لأ

كان������ت �بنه »هيليو�س« من �لحورية �لبحرية 

»بير�صيئي�س« ولم تكن تحمل قبح �ل�صاحر�ت. 

أتقنت �صنع �لعقاقير  وقد مار�صت �ل�صحر و�

ن�صان من  �صربة �لتي تحول �لإ و�ل�صموم و�لأ

هيئة �إل������ى �أخرى وطبقت �إح������دى تجاربها 

عل������ى زوجها فمات م�صموم������اً وهربت على 

عرب������ة �ل�صم�س حتى ��صتق������رت في جزيرة 

»�إييا« وق������د حّولت ملكه������ا »بيكو�س« �لذي 

تقان  رف�س حبها �إلى طائر. وو�صلت من �لإ

�إلى �لحد �لذي جعلها تحّول �لفتاة »�صكيال« 
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له  نها كانت محبوبة �لإ �إلى وح�س فظي������ع لأ

»غلوكو�س«. حتى قي������ل �إّنها كانت ت�صتطيع 

�إن������ز�ل �لنجوم م������ن �ل�صماء. وق������د مرَّ بها 

أثن������اء �لعودة �إلى وطنهم  »�أودي�س« ورفاقه �

ف�صقته������م �صر�ب������اً م�صحور�ً تحّول������و� به �إلى 

أّم������ا »�أودي�س« فق������د نجا بف�صل  خنازي������ر، �

ل������ه »هرمز«. وماز�ل  أر�صلها �إليه �لإ ع�صبة �

بها حتى �أرغمها عل������ى �إعادة �أ�صحابه �إلى 

خلقتهم �لب�صرية، وقد �أحبته »كيركه« و�أغوته 

أكث������ر من �صنة وولدت منه  و�أم�صى عندها �

أ�صهره������م »تيليغونو�س«، وحين  ع������ّدة �أولد �

عزم »�أودي�س« على �ل�صير �إلى بلده »�إيتاكا« 

ن�صحت������ه بالهبوط �إل������ى �لجحيم »هادي�س« 

لي�صتر�ص������د ب������اآر�ء �لع������ّر�ف »تيريزيا�������س« 

عمالها  ون�صائح������ه حول �لعودة. ونظ������ر�ً لأ

لهة من �لخلود وقتلت  �ل�صريرة حرمته������ا �لآ

بيد »تيليماك« �بن »�أودي�س«.

أييتي�س«  أي�صاً »ميديا« وهي �بنة »� وهناك �

رغيون« قد و�صلو�  ملك جورجيا، وكان »�لأ

�إلى بالده بقيادة »ج������ازون« للح�صول على 

�لف������رو �لذهب������ي، فقاومهم و�أحب������ت �بنته 

»ميديا« �ل�صاحرة »ج������ازون« فزودته بدهن 

م�صحور حما به ج�صمه من لهب �لتنين �لذي 

يحر�������س �لكنز و�أعطته حج������ر�ً قذفه على 

أ�صنان  �لمخلوقات �لم�صلحة �لتي تنبت من �

�لتنين �لذي يحر�������س �لكنز و�أعطته حجر�ً 

قذفه على �لمخلوقات �لم�صلحة �لتي تنبت 

أ�صنان �لتنين فاأخذ بع�صها يقتل بع�صاً  من �

في حين ح�صل »جازون« على �لكنز �لمن�صود 

وعاد مع �أ�صحابه �إلى ميديا �لتي تزوجها، 

أباها من �للحاق بهم قتلت  ج������ل �أن تمنع � ولأ

أ�صالءه على  �أخاه������ا »�إب�صتيريو�س« ونث������رت �

�لطري������ق ثم و�صلت مع »جازون« �إلى مدينة 

أيولكو�������س« �لتي كان يحكمه������ا »بيليا�س«،  �«

وكان هذ� قد �غت�صب �لحكم من »جازون« 

فاأغرت »ميديا« بنات������ه بتقطيعه وغليه في 

أنه������ن بهذه �لطريقة  �لق������در موهمة �إياهن �

أثر ذلك  ي�صتطعن �إعادة �ل�صباب �إليه، وعلى �

أيولكو�س« فم�صيا �إلى  طردت »ميديا« من »�

»كور�نثو�س« حيث نزل �صيفين على �لملك 

»كري������ون« وبعد �صنو�ت م������ن �ل�صعادة �أحب 

»ج������ازون« »كريوز�« بن������ت م�صيفه وخطبها 

وهجر »ميديا« بع������د �أن و�صعت له ولدين، 

فدبرت مكيدة ل�»كريوز�« �إذ قدمت لها ثوباً 

م�صموم������اً قتلها، ثم قتل������ت »ميديا« ولديها 

أثينا على عربة تجرها �لتنانين  وهربت �إلى �

�لمجنحة، فتزوجها �لملك »�إيجيو�س« و�لد 

�لبطل »ثي�صيو�س« و�أنجبت له ولد�ً وخا�صت 

�صر�عاً طوياًل �صد »ثي�صيو�س« �نتهى بظفره 

أبيه. عليها وعودته �إلى ق�صر �

أي�صاً »فوك�س« �إلهة �لليل و�لظلمة  وهناك �

�ل�صابقة عل������ى �لعالم وتنت�ص������ب �إلى �لرعيل 
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لهة، فهي بنت »كاوو�س« �لخو�ء  �لقديم من �لآ

وتج�ص������د �لعتمة �ل�صابقة على �لكون �لمنظم 

وقد تزوج������ت من �أخيها »�إيريب« �إله �لظلمة 

�ل�صفلية فاأنجب������ت �لهو�ء و�لنار و�ل�صوء كما 

حالم  ول������دت �لم������وت و�لنعا�س و�ل�ص������ك و�لأ

�لكائنات  م������ن  ومجموع������ات  و�ل�صيخوخ������ة 

�لمقلق������ة مث������ل »�لب������اركات« و»�لم������و�ر�ت« 

ت�صكن  و»�لهي�صبيري������د�ت« وكان������ت فوك�������س 

ف������ي �أق�صى �لغرب بع������د �أعمدة هرقل حيث 

لي�صتطيع �أحد �أن يغامر بالو�صول �إليها.

لهة  أي�صاً »�أمبوز�« وهي بنت �لإ وهناك �

»هي������كات«. وكان������ت �صيطان������ة ذ�ت �أقد�م 

برونزية تخي������ف �لم�صافرين وتتغذى بلحم 

�لب�صر. وكانت قادرة عل������ى �لت�صكل بجميع 

�صكال ل�صّيم������ا ب�صورة فتاة جميلة تغوي  �لأ

 كان������ت تالب�س �لرجال 
ّ
�صحاياه������ا، ويروى 

أّنها  �لنائمين وت�صرب دماءم حتى �لموت، و�

كانت تهرب �إذ� قذفت بال�صتائم.

أي�ص������اً »�إيري�س« و�لتي هي �إلهة  وهناك �

�لفتن������ة و�ل�صق������اق، ويقال �إّنه������ا �بنة �لليل، 

ويروى �أن »هير�« زوجة »زيو�س« ولدتها حين 

آري�س« �إله �لحرب،  لم�صت زهرة وتعد توَءم »�

ورفيقته في حروبه، وكانت وظيفتها �إذكاء 

�لعد�وة و�لكر�هي������ة بين �لمتحاربين. وهي 

�لت������ي ت�صببت ف������ي ن�صوب ح������رب طرو�دة 

أنها ح�ص������رت ماأدبة لم تدع  وق�صة ذل������ك �

لهة دعو�  ن جميع �لآ �إليها فكانت متغاظة لأ

�إليه������ا دونه������ا، ولذلك رم������ت تفاحة ذهبية 

أة« فتناف�صت  مكتوب عليها »�إلى �أجمل �مر�

أثينا« و»�أفروديت«  لهات »هير�« و»� عليها �لإ

مير �لط������رو�دي »باري�س«  و�حتكمن �إلى �لأ

 �لتفاح������ة �إلى »�أفرودي������ت« فكافاأته 
ّ
�لذي 

ب������اأن قّدمت ل������ه »هيلين« �لجميل������ة زوجة 

»ميالئو�س« فخطفها »باري�س« وثارت ثائرة 

غري������ق ومن �أج������ل ذلك �صّن������و� حملتهم  �لإ

�ل�صهيرة على طرو�دة، وقد ولدت »�إيري�س« 

لهات �لخبيثات كالجوع و�لتعب  عدد�ً من �لإ

و�لن�صيان وغيرهن، وكما �أ�صبحت تفاحتها 

رمز�ً للفتنة.

نثوية �لمدمرة في  كما تتجلى �لق������وة �لأ

هيئة مجموعات توّح������د قو�ها وتعمل معاً 

عل������ى �لتدمير ون�صر �لرع������ب و�لدمار وقد 

غريقية عدد�ً من  عرف������ت �لميثولوجي������ا �لإ

تلك �لمجموعات �أغلبها ثو�ليث منها:

يرين������ات« ��ص������م يطلق عل������ى �إلهات  »�لإ

�لنتق������ام �لث������الث: »تي�صيف������ون« و»ميجير« 

أنه������ن ولدن من  آليكت������و«. زع������م »هزيود« � و»�

أور�نو�س«  ر�س »غايا« بعد �أن خ�صبها دم »� �لأ

�لذي �أخ�صاه �بنه »كرونو�س« و�رتقى مكانه 

أ�صخيلو�س« فقد روى  أّم������ا »� ولمب، � عر�س �لأ

أ�صي�صيرون«، �أج�صامهن مجنحة  أنهن بنات »� �

فاعي ويحمل������ن م�صعاًل  وجد�ئله������ن م������ن �لأ
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ألقابهن »كلبات �لجحيم« و»بنات  و�صوطاً، من �

بدي« وكن �إذ� وقعت جريمة يتو�جدن  �لليل �لأ

ف������ي مكانها بلمح �لب�صر، يالحقن �لمذنبين 

و�لمخلين بالنظام �لعام وينزلن بهم �لعقوبات 

في �لحياة وبعد �لموت فيجلدوهم بال�صياط 

وي�صتمنه������م، وكانت »ميجر« من بينهن تنفرد 

في وظيفة �أخ������رى وهي �إث������ارة �لمنازعات 

�لم�صلّحة بين �لب�صر وبث �لكر�هية و�لغ�صب 

و�لح�صد في نفو�صهم، وكانت عقوباتهن تنزل 

خ�س بم������ن يخفرون ذمة �لم�صتجير  على �لأ

أو بمن يقت������ل و�لديه �أو يحنث  أو �ل�صي������ف، � �

بيمين������ه. وقد يك������ون عقابه������ن جماعياً كاأن 

ير�صلن �لوباء على �لمنطقة �لتي وقعت فيها 

�لجريم������ة. وم������ن �لذين وقع علي������ه عقابهن 

»�أور�صت« �بن »�آغاممنون« قائد �لحملة على 

طرو�دة �لذي قتل �أمه �لمذكورة مع ع�صيقها 

أبولو«، فاأثار بذلك  »�إيجي�صتو�س« بوحي من »�

يرينات« �للو�تي لحقنه بالهو�ج�س  غ�صب »�لإ

وتاأنيب �ل�صمير حتى كدن يوقعن به �لجنون 

أثينا  أبولو« باأن يلتجئ �إلى مدينة � فن�صح������ه »�

أثين������ا« �إلى محكمتها  لهة »� حيث قدمت������ه �لإ

يرين������ات« جانب �لدعاء  �لعليا فتول������ت »�لإ

أبولو« جان������ب �لدفاع، وعندما  بينما تولى »�

أثينا«  ت�ص������اوت �أ�ص������و�ت �لق�صاة طرح������ت »�

يرينات«  �صوتها �لمرجح لتبرئته. وكانت »�لإ

ي�صتطعن �إلقاء �لكر�هية بين �صحاياها كما 

خوين »�إيتيوكلي�س« و»بوليدي�س«  فعلن بين �لأ

�بني »�أوديب« �للذين طرد� و�لدهما من طيبة 

�لتي كان يحكمها فلعنهما و�أنذرهما بعد�وة 

خر،  أبدية وتنّباأ لهما باأن �صيقتل كل منهما �لآ �

يرين������ات« ليحققن هذه  وق������د ج������اء دور »�لإ

خو�ن طيبة بالتناوب  �لنبوءة. فقد حك������م �لأ

ولما �نته������ى حكم »�إيتيوكلي�س« وطالبه �أخوه 

أث������ر »�إيتيوكلي�س« به  بدوره ف������ي �لحكم ��صتا

أّلب على طيبة عدد�ً من  وطرد �أخاه �ل������ذي �

حلفائه وجرى ما عرف ب�»حرب �ل�صبعة �صد 

خو�ن فقتل  أثناء هذه �لحرب تبارز �لأ طيبة« و�

غريق يذكرون  خر. هذ� وكان �لإ كل منهما �لآ

جالل و�لخ������وف ويتجنبون  يرين������ات« بالإ »�لإ

أ�صمائها �ل�صريح������ة وي�صتعي�صون عنها  ذكر �

بكلمة »�أومينيد« ومعناها »�لخّير�ت«.

»�لغورغونات«  �لمرعب������ة  �لثو�ليث  ومن 

خو�ت »ميدوز�«  وهو ��صم يطلق على كل من �لأ

بن������ات »فور�صي�س« من  أوريالة« و»�صتينو«  و»�

آله������ة �لبحر، وقد كن  »�صيت������و« �أي من ن�صل �

كائنات مخيف������ات ذو�ت روؤو�س كبيرة يتدلى 

أنيابهن كاأنياب �لخنازير  منها �صعر �أفعو�ني و�

�لبري������ة ولهن �أجنحة يط������رن بها في �لهو�ء، 

وكانت عيونهن �لكبيرة قادرة على تحويل من 

ينظر �إليهن �إلى حجر. وكّن ي�صُكّن قرب عالم 

ماكن  �لظلمات في �أق�صى �لغ������رب حيث �لأ

لهة  �لمجهولة وقد ي�صاحب������ن �لوحو�س و�لآ
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أ�صهره������ن هي �ل�»ميدوز�«  �لبد�ئية، وكانت �

�لتي كان������ت تلقي �لرعب في �لقلوب بمنظر 

أ�صنانها �لكبي������رة و�صعرها  وجهها �لكال������ح و�

ا نظرتها فكانت  مَّ
أ فاعي � �لذي يتاألف من �لأ

تحيل من تقع عليه حج������ر�ً، ومع ذلك فهي 

�لغورغون������ة �لوحي������دة �لتي لم تك������ن خالدة 

�ص������ل فتاة جميلة  ويق������ال �إّنه������ا كانت في �لأ

�صدي������دة �لمباهاة بجم������ال �صعرها فعاقبتها 

أثينا عل������ى غرورها باأن حّولته حزمة  لهة � �لإ

أثينا م�صختها  أي�صاً �إنَّ � فاعي، ويقال � م������ن �لأ

ل������ه بوز�يدون، وكما َكثُرت  نها تزوجت بالإ لأ

�صاطي������ر ح������ول حياتها فق������د َكثَُرت حول  �لأ

أ�صهرها �لرو�ي������ة �لتي تن�صب  موتها. وم������ن �

مقتلها �إلى �لبطل »بير�صيو�س« �لذي وجهته 

أثينا وقدمت له م�صاع������دة حتى ��صتطاع �أن  �

أ�صها من غير  ي�صل �إلى »مي������دوز�« ويقطع ر�

نه كان ينظر �إليها من  �أن يتعر�س لنظرها لأ

آة وقد ولد من  خالل تر�صه �لم�صقول كالمر�

دمه������ا �لم�صفوح كل من �لح�ص������ان »بيغا�س« 

له �لوحي������د �لذي كان  و»كري������زو�ر« �بني �لإ

يج������روؤ على �لقت������ر�ن به������ا �أي »بوز�يدون« 

وكان������ت �صورة وجه »�لمي������دوز�« تزين تر�س 

أثين������ا، وبه تمكنت من هزيمة �أعد�ئها. ومن  �

�لثو�ليث �لمرعب������ة »�لغيالن �لثالث«: وهن 

ن�ص������وة عجائز رهيبات ولدن من »فرو�صي�س« 

و»�صيتوفهن« �أخو�ت �لغورغونات وُكنَّ يحمين 

طريقهن ويمثلن ب�ص������كل عجائز �صمطاو�ت 

بعي������ن و�حدة و�صن و�ح������دة يتبادلنهما فيما 

أ�صطورته������ن باأ�صطورة  بينه������ن، و�ختلط������ت �

»بر�صيو�������س« و»ميدوز�« فق������د �نتهز فر�صة 

نومهن وعب������ر �لطريق �إلى مقر �لغورغونات 

ب�صالم بعد �أن �صلبهن �لعين و�ل�صن ويقال �إنَّه 

لم يعدهما �إليهن �إّل بعد �أن دللنه على مكان 

�لحذ�ء �لمجنح وخوذة »هاد�س« �لتي تخفي 

د�تين ��صتعان  نظار وبهاتين �لأ مرتديها عن �لأ

»بر�صيو�س« على قطع ر�أ�س »�لميدوز�«. ومن 

أي�صاً: �لمجموعات �لمرعبة و�لمخيفة �

»كير« وهن جني������ات �لموت. وكن بنات 

�لليل وهيئاتهن مخيفة ولهن �أجنحة �صود�ء 

وثياب ملطخة بالدم������اء. وكان من عادتهنَّ 

�لتحويم فوق ميادين �لقتال، فاإذ� ما �صقط 

�صريع هبطن علي������ه وغر�صن مخالبهن في 

لياذة  ج�صمه و�مت�ص�صن دم������ه. وكن في �لإ

�صبيه������ات باآلهة �لق������در »ب������ارك« �إذ يمثلن 

�لم�صارئ������ر �لمختلف������ة �لت������ي يترتب على 

أو �لبطل �أن يخت������ار و�حد�ً منها.  ن�ص������ان � �لإ

وقد �أ�صبحن في �لع�صور �لمتاأخرة �صياطين 

ن�صان باأفعال �ل�صوء. ومن  �صريرة تو�صو�س لالإ

�لثو�ليث �لمرعبة:

»�لمو�ر�ت«: هن بنات »زيو�س« و»ثيمي�س« 

أتروبو�س«.  �لثالث »كلوث������و« و»ل�صيزي�س« و»�

ويعتب������رن ربات �لق������در �لذي ل ي������رد �صو�ء 
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لهة كانت »كلوثو« تغزل  أو �لآ بالن�صبة للب�صر �

با�صتمر�ر ويدل دور�ن مغزلها على ت�صاريف 

أّم������ا »ل�صيزي�س« فه������ي �لتي توّزع  �لوج������ود �

أتروبو�س«  ق������د�ر، بينم������ا تقطع �لثالث������ة »� �لأ

خيط �لحياة. وظهرن في �لفن �لمبكر ب�صكل 

عجائ������ز قبيحات م������ن دون �أدو�ت، ثم �أخذ 

�لمغ������زل و�لدولب ير�فقان �ص������ورة »كلوثو« 

وخريطة �لعالم تر�فق »ل�صيزي�س« و�لمق�س 

أتروبو�س«. ومن �لثو�ليث �أي�صاً: ير�فق »�

»�ل�صيرين������ات«: �أمهن ه������ي »تيرب�صيثور« 

وهي حورية �لغناء �لجماعي و�لرق�س. وهي 

كملهمة �ل�صعر �لغنائي و�لكور�س �لم�صرحي 

وتمث������ل في �لفن عادة على �صكل فتاة جميلة 

أنها كانت  مرح������ة تعزف على قيثارته������ا، �أي �

ذ�ت �ص������ورة و�صمع������ة ح�صنة. حت������ى بناتها 

�صطورة �لذكورية   �لأ
ّ
أن  »�ل�صيرينات« كن قبل �

�صورتهن، حوريات ي�صاحبن »بر�صفونة« في 

ألعابها، ولما خط������ف »هادي�س« »بر�صفونة«  �

وعجزن عن منع �ختطافه������ا عاقبتهن �أمها 

ت روؤو�س ن�صائية  »ديمتر�« وم�صختهن طيور�ً ذ�

ولما بقيت لديهن ملك������ة �لغناء �ل�ّصجّية �إلى 

درجة �ل�صحر فقد كن يترب�صن �لبحارة على 

�لج������زر و�ل�صخور �لتي تق������ع غربي �صقلية، 

وي�صحرنهم باأغانيهن ومو�صيقاهن، فاإذ� فتنو� 

ألقو� باأنف�صهم بالماء  بهن �نجذبو� نحوهن و�

أو لي�صبحو�  ليالق������و� حتفهم ف������ي �لغ������رق، �

رغيون«  فري�ص������ة لهن، وق������د نجا منه������ن »�لأ

رغيين« غطى  ن »�أورفيو�������س« �لمر�فق »لالأ لأ

باأنا�صيده ومو�صيقاه على �ألحانهن فلم ي�صمعهن 

�لبح������ارة. وكان »�أورفيو�س« في �لميثولوجيا 

غريقية �أف�صل من غنى وعزف، حتى �إنه  �لإ

كان ي�صتطي������ع بمو�صيق������اه �أن يحّرك �لجماد 

نه������ار و�أن يجمع حوله  و�أن يغّي������ر مجرى �لأ

خر منهن  أّما �لناجي �لآ �لحيو�نات و�لطيور، �

وم������ن �صح������ر غنائهن، ف������كان »�أودي�س« فقد 

�صمع ن�صيحة �ل�صاحرة »كيركة« �لتي تكلمنا 

آذ�ن بحارته بال�صمع حتى  عنها �صابقاً، ف�صّد �

لي�صمعو� غناء »�ل�صيرينات« وينجذبو� �إليهن 

أذنيه  أبقى � وربط نف�صه �إلى �صارية �ل�صفينة و�

أنغامهن دون  مفتوحتي������ن لي�صبع ف�صوله �إلى �

�أن ي�صتطيع �للح������اق بهن وطلب من بحارته 

ألّح  �أل يطلقو� �صر�حه ويفك������و� قيوده مهما �

ف������ي طلب ذلك.. وعند ذلك تحققت �لنبوءة 

أنغامهن  �لقائلة باأنهن �صيهلكن �إذ� �صمع �أحد �

دون �أن تغويه، فاألقي������ن باأنف�صهن في �لبحر 

وتحولن �إلى �صخور.

�صطورة �ليونانية �أي�صاً نجد �أن كل  وفي �لأ

�إله �أولمبي تقريباً كانت له معركة مع عمالق 

أكثر تنتهي بانت�صاره �ل�صاحق �لذي يعزز  أو � �

لهة، �إّن �لمعنى �لكامن 
مكانته في مجمع �لآ

ور�ء ه������ذ� �ل�صر�ع �ص������د �لعمالقة ل يت�صح 

�ص������ول �للغوية لكلمة  �إّل �إذ� رجعن������ا �إلى �لأ
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م الكبرى خر للأ رات الوجه الآ رات الوجه الدمرات الوجه الدمِّ ُات الُمدمات المدمات الُم ات المالربات المالربَّ َّالربَّ

�لعمالق، فالكلم������ة �لد�لة على �لعمالق في 

وروبية �لحديثة  �للغة �ليونانية و�للغ������ات �لأ

ه������ي Giant غيان������ت، �لم�صتمدة من »غيا« 

م، فالعم������الق و�لحالة هذه هو  ر�������س، �لأ �لأ

ر�س �لتي كانت ت�صور في بع�س  �بن »غيا« �لأ

عماق لتحمي  �لم�صاهد وق������د �نبثقت من �لأ

ولمبي. له �لأ �بنها من �لإ

م من  أة، �لأ هكذ� �إذن، تمت �إز�حة �لمر�

�لو�جه������ة، وحورت �صورتها تماماً من �لربة 

ولى و�صانعة �لحياة �إلى �لمخطئة وناق�صة  �لأ

�لعقل.. وم�صببة �لبالي������ا.. حتى في وقتنا 

عا�صير  �لحالي فاإّن �لجائح������ات م�صببة �لأ

أن�صوية.  و�لعو��صف و�لمدمرة لها ت�صميات �

مثل »كاترينا« و»ويلما«..

ولى« »جلجام�س« و»لغز ع�صتار«. فر��س �ل�صو�ح: »مغامرة �لعقل �لأ  -

�صاطير �ليونانية و�لرومانية. معجم �لأ  -

�صفر. �صهيل عثمان وعبد �لرز�ق �لأ  -

دبي- �ليونان- لوي�س عو�س �لغرب و�لعالم- �صل�صلة عالم �لمعرفة �لكويتية. ن�صو�س �لنقد �لأ  -

مو�قع �إنترنت.  -

الم�صادر والمراجع

¥µ
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

باحث في المو�صيقا واأ�صتاذ جامعي، ووزير ال�صياحة ال�صابق.  ❁

حلان ظاهرة قدمية ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

آد. �سعد اهلل اآغا القلعة آد. �سعد اهلل 

❁

������ت المو�سيقا العربية، منذ س������ت المو�سيقا العربية، منذ س������ت المو�سيقا العربية، منذ اأن بداأت تتكون، كلغٍة مو�سيقية متميزة، على تزاوج الكلمة  سعا�سعا�

أ�سا�س اللحن القادم،  �سبق للوالدة، لتك������ون ا حيان، هي االأ واللح������ن. كانت الكلم������ة، في غالب االأ

اعر ساعر ساعر  س عن م�س عن م� ورة عن المجتمع في زمن والدتها، معبراسورة عن المجتمع في زمن والدتها، معبراسورة عن المجتمع في زمن والدتها، معبراً سلينا �سلينا � إى، الذي ينقل اإ إى، الذي ينقل  ى، الذي ينقل تحمل المعنى المغنى، الذي ينقل تحمل المعنى المغنَّ

رسرسٍر س اختلفت من ع�س اختلفت من ع� َمن معاييَرمن معاييَر من معاييرسمن معاييرس س معها، �س معها، � أت������ي اللحن، متوافقاً ا، ثم يا، ثم يا سو عن واقع معا�سو عن واقع معا�س اإن�ساني������ة، اأ

عر، ثم تداخلت هذه سعر، ثم تداخلت هذه سعر، ثم تداخلت هذه  سيقاع ال�سيقاع ال� إيقاع اللحن مع اإ إيقاع اللحن مع  إن يتوافق اإ إن يتوافق  أ خ������ر. ففي فت������رة �سابقة، كان المهم ا الآ

رين، مع محاولة التعبير عن المعنى، بحيث تر�سم الجملة سرين، مع محاولة التعبير عن المعنى، بحيث تر�سم الجملة سرين، مع محاولة التعبير عن المعنى، بحيث تر�سم الجملة  س من بداية القرن الع�س من بداية القرن الع� القاعدة، اعتباراً

به من ح�س الم�ستمع وعقله، متزامنة في  به من ح�س الم�ستمع وعقله، متزامنة في ، فتقربه من ح�س الم�ستمع وعقله، متزامنة في ، فتقرِّ ِّ، فتقرِّ سمون الن�سمون الن�س مون الن�سمون الن�س سوتية تترجم م�سوتية تترجم م� وتية تترجم م�سوتية تترجم م�س سورة �سورة � ورة �سورة �س ساللحني������ة، �ساللحني������ة، �

غنية الدنيوية.  ة في مجال اسة في مجال اسة في مجال االأ سى، وخا�سى، وخا� ى، وخا� المغنى، وخا� المغنَّ سابتداعها مع تطور القيمة الفكرية للن�سابتداعها مع تطور القيمة الفكرية للن�س

سوق������د مرت الكلمة المغناة بمراح������ل تطور متعددة، قد نعر�سوق������د مرت الكلمة المغناة بمراح������ل تطور متعددة، قد نعر�س له������ا في درا�سة الحقة، 

������ر الحديث، كانت تتمثل في س������ر الحديث، كانت تتمثل في س������ر الحديث، كانت تتمثل في  س�سا�سية لها، والتي رافقتها حتى بداية الع�س�سا�سية لها، والتي رافقتها حتى بداية الع� ولك������ن ال�سم������ة االأ
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

كون قيمتها الفكري������ة، اأ�ضعف من القيمة 

الجمالية للحن، ولي�������س اأدل على ذلك اإاّل

ساعترا�ساعترا�س اب������ن منظور في كتاب������ه »مختار 

غاني«، على القيمة الجمالية والفكرية  االأ

غاني( الثالثة، التي  وات )اضوات )اضوات )االأ ض�ض� سو�سو�س االأ و�ضو�ض ضلن�ضلن�

كلها ضكلها ضكلها  ضتم اختيارها من قب������ل اللجنة التي �ضتم اختيارها من قب������ل اللجنة التي �

يد، لتمث������ل الغناء العربي في ضيد، لتمث������ل الغناء العربي في ضيد، لتمث������ل الغناء العربي في  ضهارون الر�ضهارون الر�

ابب في تابب في تاأليف  بب في تضبب في تض ضذلك الزمان، والتي كانت ال�ضذلك الزمان، والتي كانت ال�

ه. ضه. ضه.  ضغاني نف�ضغاني نف� كتاب االأ

ا������ا������اأت ظاهرة اإعادة توظيف  ������ض������ض ضمن هنا، ن�ضمن هنا، ن�

لح������ان، على م������ا اأعتقد، حي������ث كانت  االأ

الحان، في الحان، في اأحياٍن كثيرة، تجرد من نظمها  االأ

اآخر، يالئم وظيفة  سى بن�سى بن�س ى بن�ضى بن�ض ضالقدي������م، وتك�ضالقدي������م، وتك�

تمراراضتمراراضتمراراً وحياة،  ضبها ذل������ك ا�ضبها ذل������ك ا� بها ذل������ك ا�ضبها ذل������ك ا�ض ضجديدة، فيك�ضجديدة، فيك�

إ الحاجة اإلى  إ الحاجة  أ ضاحوال، وتن�ضاحوال، وتن�ضا ّن تتغّير ان تتغير ان تتغّير االأ
أ اإل������ى ا

أو  معان جديدة، فتع������اد الكرة من جديد، ا

لحان في  ّتتغّي������ر تتغي������ر تتغّي������ر اأذواق النا�س فت������ذوب االأ

ر اللغة ضر اللغة ضر اللغة  ضو تتط������ور عنا�ضو تتط������ور عنا� أ ذاك������رة التاري������خ، ا

اكل اكل األحان جديدة، تحتوي  كل ضكل ض ضيقية، فتت�ضيقية، فتت� يقية، فتت�ضيقية، فتت�ض ضالمو�ضالمو�

سلحان القديمة، ونب�سلحان القديمة، ونب�س ألق االأ في خالياها، ا

ر الجديد. ضر الجديد. ضر الجديد.  ضالع�ضالع�

مت������ى ب������داأت ظاه������رة اإع������ادة توظيف 

لح������ان؟ ما هي محر�ضاته������ا في مختلف  االأ

مراحل تطور الغناء العربي؟ وهل غابت في 

رنا هذا؟ ضرنا هذا؟ ضرنا هذا؟  ضع�ضع�

ول للتحري�س.. الحاجة اإلى  ال�ض���كل الأ

اأغ���اٍن بن����س جديد اأكث���ر مالءم���ة للمكان 

والزمان..

من������ذ زمن بعيد، ��صته������رت مدينة حلب، 

بنمطي������ن م������ن �لغن������اء خا�ّصين به������ا، �صمي 

ندل�صية في �صورتها(  ول: �لمو�صحات )�لأ �لأ

�لحلبي������ة، و�لثاني: �لق������دود �لحلبية، وهما 

نمطان م������ن �لغن������اء، �لثاني منهم������ا �صورة 

أ�صتطي������ع في هذه  ول. لن � مب�صط������ة ع������ن �لأ

�لعجال������ة �أن �أتوقف عند هذي������ن �لنمطين، 

تاركاً ذلك �إل������ى فر�صة �أخرى، ولكن �ت�صال 

�أحدهم������ا: )�لق������دود �لحلبي������ة(، في جانب 

منه بمو�صوعن������ا، يحتم علي �أن �أ�صع تعريفاً 

�صريعاً له. 

�لق������دود �لحلبي������ة، مخ������زون كبي������ر من 

أنتجتها عبقرية  لحان �لمبهجة �لب�صيطة، � �لأ

ملحني تلك �لمدينة، �لتي �صهدت حتى نهاية 

�لقرن �لتا�صع ع�ص������ر، ولعّدة قرون �نق�صت، 
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

مكانة تجاري������ة و�قت�صادية مرموقة، حققها 

موقعها �ل�صتر�تيجي، عل������ى م�صار �لقو�فل 

آ�صيا �إلى �أق�صى  �لمتجهة من �أق�ص������ى �صرق �

غ������رب �أوروبا، ومن �أق�ص������ى جنوب �لجزيرة 

�لعربية وم�صر و�لمغرب �لعربي، �إلى �أق�صى 

�صالمي.  �صمال �لعالم �لإ

كان ذلك �لمخزون �للحني، متبدل �لن�س 

ح�ص������ب �لح������ال، وتغّير �لظ������روف و�لرجال، 

نتاج  متط������ور�ً با�صتمر�ر، كّماً ونوع������اً، تبعاً لإ

�لملحني������ن، ولر�فد �آخر كانت توؤمنه �لقو�فل 

�لتجاري������ة �لو�ف������دة �إل������ى حل������ب. كانت تلك 

�صلية، وتتالقى  �لقو�فل تنقل غناء بالدها �لأ

في خانات حلب، حيث يح�صل نوع خا�س من 

�لمثاقفة، بينها وبين مطربي وملحني �لمدينة، 

لح������ان �لو�فدة، وتحويلها  ينتج عنه حفظ �لأ

�إلى لهجة �لمدينة �لد�رجة، لتدخل �لمخزون 

�للحني �ل�صخ������م، وت�صاهم في �صهر�ت حلب 

�ليومية، �لتي كان يقيمها كبار �لتجار يومياً، 

للتخل�س من عناء �لمتاجرة، في زمن لم يكن 

قد ظهر في������ه �لتلفاز، لينه������ي تلك �للقاء�ت 

�لمتكررة بين �لمتلقي و�لمبدع.

كانت عملي������ة �لتحويل تت������م، مثلها مثل 

طريقة ��صتبد�ل �أي ن�س جديد بن�س قديم 

للحن �صائر، بحيث يكون �لن�س �لجديد على 

)قد( �للحن، �أي على قد �إيقاعه �لمو�صيقي، 

�صلي.  و�لعنا�صر �لمو�صيقية في ن�صه �لأ

كان �لناتج �لجديد ي�صمى دوماً: �لقدود 

لح������ان �لناتجة عن �إعادة  �لحلبي������ة، وهي �لأ

ألح������ان محلّية، ح�ص������ب مقت�صيات  توظيف �

أو و�ف������دة، عبر تجريدها من  تغّير �لع�صر، �

أو بلهجة  ن�صو�صها �لقديمة، محلّي������ة كانت �

أو لغة �أخرى، و�إك�صائه������ا بن�صو�س جديدة،  �

�أذو�ق  م������ع  لتت������الءم  �لمحلّي������ة،  باللهج������ة 

�لم�صتمعي������ن، من كبار �لتج������ار، �لذين كانو� 

�أهم ممولي �لغناء.

عندما �نتقلت �ألحان حلب �إلى م�صر، على 

يد �صاكر �لحلبي، نحو ع������ام )1830م(، بقيت 

بلهجتها �لحلبية، كما يقول ق�صطندي رزق في 

كتاب������ه �لمو�صيقا �ل�صرقية، �إل������ى �أن �أتى عبده 

�لحمولي كبير مطربي م�صر في نهايات �لقرن 

�لتا�صع ع�صر، ليعدل ن�صو�صها، متجهاً بها �إلى 

�لعامي������ة �لم�صرية، ومنها ما كان يعاد �إدماجه 

في مخزون حلب م������ن �لقدود �لحلبية بلهجته 

لحان �لجديدة  �لجديدة، �إلى جان������ب �إدماج �لأ

�لمولَّدة في م�صر، بالعامية �لم�صرية، بعد �أن 

�صاع �لغناء بتلك �للهجة.

ال�ضكل الثان���ي.. األحان �ضائرة تقدم في 

ف�ضاء وظيفي مختلف..

في �لقرن �لر�بع �لميالدي، قام �ل�صاعر 

»مار �أفر�م �ل�صرياني« با�صتبعاد كلمات غير 

لحان دنيوية  مالئمة وو�صع كلمات جديدة، لأ
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

�صائعة، لتوظيفها ف������ي �أغاٍن تقدم في �إطار 

�لطقو�س �لكن�صية �ل�صريانية. 

ب�صكل م�صابه، ومنذ �لقرن �لثالث ع�صر 

مام مح������ي �لدين �بن  أر�صى �لإ �لمي������الدي، �

أئمة �آخرون للت�ص������وف، ول�صيما  عرب������ي، و�

أ�صلوباً جدي������د�ً لرفد عالم  ندل�������س، � في �لأ

لح������ان، بعد �أن ت������م �عتماد  �لت�ص������وف بالأ

�صلوب:  �لغن������اء �صمن طقو�صه. �صمي هذ� �لأ

ندل�س في تلك  �لمو�ص������ح �لمكفر. كان������ت �لأ

�لفترة تختزن �أعد�د�ً كبيرة من �لمو�صحات 

أ�صا�صاً في مو�قع �لغناء  ندل�صية �لمغن������اة � �لأ

�لدنيوي������ة. وكان عال������م �لت�صوف يفتقر �إلى 

أد�ء �لغناء �صمن  لحان �لم�صاعدة عل������ى � �لأ

طقو�ص������ه، وهكذ� ن�صاأ �لمو�صح �لمكفر، وهو 

عب������ارة عن لحن لمو�ص������ح دنيوي، يجرد من 

�صلي �لمالئ������م للغن������اء �لدنيوي،  ن�ص������ه �لأ

غر��س  ويك�ص������ى بن�س جدي������د، يالئ������م �لأ

�لجدي������دة. وبما �أن �للح������ن �أ�صبح م�صاهماً 

أو باآخر ف������ي طقو�س �لت�صوف، فاإنه  ب�صكل �

�صي�صاه������م في �لتكفير ع������ن ذنوب �صاحبه، 

أن������ه �صي�صاهم كذلك ف������ي �لتكفير عن  كما �

ذنوب من نظم ن�صه �لجديد، مما ��صتدعى 

ت�صميته بالمكفر.

مام �بن عربي،  �صلوب مع �لإ �نتقل هذ� �لأ

قامة فيها، و�صار  عندما ��صتقر في دم�صق، لالإ

أيامنا هذه، حتى �أ�صبح  �صلوب حتى � ه������ذ� �لأ

من �لممكن �أن تجد لحناً لمو�صح، يتو�فق مع 

عدد كبير من �لن�صو�س �لجديدة، �لم�صاغة 

أه������م من نظمو� على  �صع������ر�ً، مما دفع �أحد �

�صل������وب، وه������و �ل�صيخ عب������د �لغني  ه������ذ� �لأ

�لنابل�صي �لدم�صقي، �إلى �أن يذكر ��صمه في 

�صلب ن�صه �لخا�س، كنوع من �لتوقيع، خوفاً 

من �أن ين�صب لغيره في وقت لحق!

�صلوب، �نتبه �ل�صيخ  بع������د �نت�صار هذ� �لأ

�لنابل�صي ومن بع������ده �آخرون، كال�صيخ عمر 

أمي������ن �لجندي �لحم�صي،  �ليافي، و�ل�صيخ �

�إلى مخزون حلب �لكبير من �ألحان �لقدود 

لح������ان �ل�صعبية في  و�لمو�صح������ات، و�إلى �لأ

خ������رى، فقامو� جميعهم،  دم�صق و�لمدن �لأ

بو�ص������ع ن�صو�������س �صعرية جدي������دة لها على 

�لغالب، وبالعامية �أحيان������اً، من �صياغتهم، 

تالئ������م �أغر��س طقو�������س �لت�صوف، وهكذ� 

ن�صاأ ما يمك������ن �أن ن�صميه �لقدود �ل�صوفية، 

�لتي كثير�ً ماكان يعاد �إدماجها في مخزون 

حلب �للحن������ي، لتدخل في ن�صي������ج �لقدود 

�لحلبي������ة، �أو مو�صحاتها، بن�صها �ل�صعري �أو 

 �لجديد.
ّ
�لعامي

�ص������ارة، �إل������ى �أن �لملحنين في  تجدر �لإ

حلب، كثير�ً ما كانو� ي�صعون �ألحاناً جديدة، 

طار �لدني������وي و�ل�صوفي، من  لتغن������ى في �لإ

خالل �ختيار ن�صو�س مالئمة للحالتين.
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

ال�ض���كل الثال���ث من اأ�ض���كال التحري�س.. 

ملح���ن يوظ���ف لحن���ه القدي���م ف���ي مجال 

جديد.. 

أع������ز ما يكون، على  يك������ون �للحن عادة، �

قلب �صاحب������ه �أي �لملحن، �ل������ذي تعب في 

�صياغته ليك�صو به نظماً، قد تكون �لظروف 

قد ��صطرته للت�ص������دي لتلحينه، فاإن غابت 

تلك �لظروف، �أمك������ن �أن يحافظ عليه عبر 

ن�س جدي������د، كما يمكن �أن يدفعه �إلى ذلك، 

ظهور مجال توظيف جديد، يمكن من خالله 

ن  تقدي������م �للحن نف�صه بنظ������م �آخر.لننقل �لآ

ولى:  �لخبر �لتالي، �لذي يالئم �لحالة �لأ

�إ�صح������ق  �أن  غان������ي،  �لأ كت������اب  ي������روي 

�لمو�صلّ������ي، �ختلف مع �إبر�هيم بن �لمهدي، 

حول عدد �أ�ص������و�ت �بن �صريج. قال �إ�صحق: 

لقد غن������ى ثمانية و�صتين �صوت������اً، وقال �بن 

�لمه������دي: ما تجاوز قط ثالث������ة و�صتين. ثم 

أ�صع������ار �ل�صحيح منها حتى  جع������ال ين�صد�ن �

بلغا ثالثة و�صتي������ن، وهما يتفقان على ذلك، 

أ�صع������ار خم�صة  أن�صد �إ�صح������ق بعد ذلك � ث������م �

أي�صاً، فقال �إبر�هيم: �صدقت، هذ�  �أ�صو�ت �

من غنائ������ه، ولكن لحن ه������ذ� �ل�صوت، نقله 

م������ن لحنه في �ل�صعر �لفالني، وهكذ�.. قال 

أديباً،  �إبر�هيم:كان �بن �صري������ج رجاًل عاقاًل �

وكان يغني �لنا�س بم������ا ي�صتهون، فال يغنيهم 

�صوتاً م������دح به �أعد�ءه������م ول �صوتاً عليهم 

�صعار على  فيه عار �أو غ�صا�ص������ة، فيعدل �لأ

لحان نف�صها.  �لأ

مثالن������ا عن �لحالة �لثاني������ة �صينقلنا �إلى 

ع�صر �آخر.. �إلى نهايات �لقرن �لتا�صع ع�صر، 

في �ل�صام، حيث كان يعي�س ملحن �آخر، و�صع 

ألحان������اً، لتالئم توظيف �لغن������اء �ل�صائد، ثم  �

�صعى، هو نف�صه، لبتد�ع وظيفة جديدة، فلم 

�صلي يالئمها. ��صتبدل بالن�س  يعد �لن�س �لأ

�لقديم ن�صاً جديد�ً، فاأك�صب لحنه ��صتمر�ر�ً 

وحي������اة. لم يب������ق �إل �أن نتعرف على �لملحن 

�لذي �أبدع وظيفة جدي������دة للغناء �لعربي.. 

أبو خليل �لقباني.  �إنه �ل�صيخ �أحمد �

كان »�لقبان������ي« �أعظم فنان������ي ع�صره.. 

غاني  أتقن �أولً نظم �لمو�صحات ون�صو�س �لأ �

أد�ء رق�س �ل�صماح،  �ل�صعبي������ة، وتلحينه������ا، و�

يقاعي������ة �لمر�فقة  وهو نوع م������ن �لحركة �لإ

لغن������اء �لمو�صح������ات. توج������ه �لقبان������ي بعد 

ذل������ك، وبتاأثير من خيال �لظ������ل �ل�صائع في 

ذل������ك �لزمان، �إلى �بت������د�ع �لم�صرح �لغنائي 

�لعرب������ي، حي������ث ��صتطاع، وبجه������ود فردية، 

�إتق������ان �لتمثيل،وت�صمي������م �لمالب�س، وكتابة 

ومو�هب������ه  فوج������ه جه������وده  �لم�صرحي������ات، 

مجتمع������ة، لدعم هذ� �لمنبر �لجديد للغناء، 

لحان  �ل������ذي تمازج������ت فيه-كما �صع������ى- �لأ

�لجميلة، م������ع �لعبرة و�لموعظة �لجتماعية 

خ������الق. وهكذ� كان  و�لدع������وة �إلى مكارم �لأ
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

غنيات �لتي تغّنى  لبد من تغيير م�صامين �لأ

في م�صرحياته، و�لتي �صبق له تلحينها، لكي 

تتالءم م������ع �لمو��صيع �لتي يطرقها. لم يكن 

على �لقبان������ي �إّل �أن يعدل �لن�صو�س بحيث 

أو مع �ألحان  ألحان������ه �ل�صائ������رة، � تت������الءم مع �

�أخرى �أحبه������ا �لنا�س. كان من �لممكن طبعاً 

�أن يلجاأ د�ئماً �إل������ى تلحيٍن جديد، كما فعل 

أر�د  في �أق�صام �أخرى من م�صرحياته، ولكنه �

�ل�صتف������ادة م������ن محبة م�صاه������دي م�صرحه، 

لحان �لتي �أحبوها، فتجذبهم �إليه،  لتل������ك �لأ

في �لبد�ية، مما ي�صاعده على �لنت�صار.

تعري���ب  للتحري����س..  الراب���ع  ال�ض���كل 

اأو ا�ضتب���دال ن����س لح���ن جمي���ل.. بدواف���ع 

مختلفة.. 

ول���ى: �إع������ادة توظيف �ألحان  الحال���ة الأ

�ل�صام و�لعر�ق �لقديم������ة لتتو�فق مع �ل�صعر 

�لعربي: 

كان �لغن������اء �لعرب������ي، �ل������ذي ن�ص������اأ في 

�لجزي������رة �لعربي������ة، ف������ي �لعق������ود �ل�صابقة 

لح������ان ف������ي  �ص������الم، ب�صي������ط �لأ لظه������ور �لإ

بد�يات������ه، يعتم������د على ترنم منّغ������م بال�صعر، 

يوؤدي������ه �ل�صاعر نف�ص������ه. وكان لظهور وظيفة 

أثره في  �لمغّن������ي – �لملحن �لمتخ�ص�ص������ة، �

دفع �لملح������ن �لجديد للبح������ث عن م�صادر 

لحني������ة جدي������دة، ت�صاعد على �إث������ارة خياله 

�لمو�صيقي. وبم������ا �أن �لرحالت كانت و�صيلة 

�لمثاقف������ة �لوحيدة في ذل������ك �لع�صر، فقد 

�صاف������ر �بن م�صجح و �بن محرز، قطبا �لغناء 

موي، �إل������ى �ل�صمال  في بد�ي������ات �لع�صر �لأ

�لعربي )�ل�صام و�لعر�ق(، �لذي كان متطور�ً 

لحان، نظ������ر�ً لرقي �لمو�صيقا  ف������ي مجال �لأ

في �لح�صار�ت �لعربية �لقديمة �لتي �صكنته 

من جهة، ولتاأثره مو�صيقياً، بالغناء �لبيزنطي 

و�لمو�صيق������ا �لفار�صية م������ن جهة �أخرى. قام 

غاني بالطالع  �لثن������ان، كما روى كت������اب �لأ

لحان �ل�صائع������ة هناك و�أعاد� بناءها  على �لأ

لتتو�فق مع بناء �ل�صعر �لعربي. 

الحالة الثانية: ��صتبد�ل ن�س لحن جميل. 

يمكن هنا �أن نورد ثالثة �أمثلة على هذه 

�لحالة: 

1- هارون الر�شيد واأبو العتاهية: ركب 

هارون �لر�صيد زورقه ذ�ت يوم، في نزهة 

على نهر دجلة، ور�ح �لبحارة يتغنون بلحن 

جميل يخففون به عناء �لتجديف �لطويل. 

�أعج������ب �لر�صيد باللح������ن، ولكنه تاأذى من 

لغ������ة �لمالحي������ن �لفا�صدة، وم������ن �لمعاني 

أر�د �لر�صيد  �لعادية �لتي بني �للحن عليها.�

�أن يع������دل �لنظم، فطلب �إل������ى �لف�صل بن 

أبو  �لربيع �أن يكلف �صاع������ر�ً بهذ�، فقال: �

�لعتاهية ه������و �ل�صاعر �لوحيد �لقادر على 

أبو  �أن ينظم عل������ى �إيقاع �للحن. ولما كان �
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لحان ظاهرة قديمة ت�ستحق �أن تدر�س توظيف �لأ

�لعتاهية في �ل�صج������ن، فقد طلب �لر�صيد 

�أن يق������وم بالمطل������وب، دون وعد باإطالق 

أبياتاً،  أب������و �لعتاهية � �صر�حه. وفعاًل نظم �

نه لم يطلق  ق�صد منها �إزع������اج �لر�صيد، لأ

�صر�حه، مطلعها: 

خ�������ان�������ك ال���������ط���������رف ال�����ط�����م�����وح

اأي�����������ه�����������ا ال�������ق�������ل�������ب ال������ج������م������وح 

وعندما غن������ى �لمالح������ون �ل�صعر، بكى 

أوماأ  أث������ر�ً، فلما ر�أى �لف�صل ذلك، � �لر�صيد تا

�إلى �لمالحين، ف�صكتو�.

لحان ال�شامية: �- �شيد دروي�س والأ

ول، مدة  أق������ام �صيد دروي�س في �صبابه �لأ �

طويلة في بالد �ل�صام، �ختلف �لباحثون في 

تقديره������ا، فمنهم من ق������ال باأنها لم تتجاوز 

أنها و�صلت  �صن������ة ون�صف، ومنهم م������ن �أورد �

�إل������ى خم�س �صنو�ت. ما يهمن������ا هنا �أن �صيد 

دروي�س في م�صرحه �لغنائي، ��صتعان باألحان 

�صامية، غّنيت بنظم جديد، يالئم �لم�صرحية 

�لتي غّنيت فيها، وبلهجة �صامية للدللة على 

�أ�صل �للحن. 

وروبية: غاني الأ �- الرحابنة والأ

�عتم������د �لرحابنة، ف������ي بد�ياتهم، �لتي 

�ت�صمت بظه������ور �صاعريتهم قب������ل موهبتهم 

�لتلحيني������ة، على تقدي������م �أغني������ات �أوروبية 

�صائ������رة بعد تعريبها، وكذل������ك تعريب �ألحان 

رجنتين������ي �إدو�ردو بيانكو �لذي عا�س في  �لأ

بيروت ل�صنو�ت، و��صتهرت �ألحانه على �إيقاع 

�لتانغ������و، وذلك عبر كتاب������ة ن�س جديد لها، 

لتغنيها �ل�صيدة فيروز.. لم يتوقف �لرحابنة 

�صلوب، حت������ى بعد تطورهم في  ع������ن هذ� �لأ

مج������ال �لتلحين، ومن ذلك مث������اًل توظيفهم 

للحن �ل�صمفونية )40( لموتز�رت في �أغنية 

أنا.  أنا يا� يا�

الحالة الثالثة: تعريب �لغناء �لبيزنطي. 

تم في �لقرن �لتا�صع ع�صر، تعريب ق�صم 

لحان �لبيزنطية، �لموؤد�ة �صمن  كبي������ر من �لأ

�لطقو�������س �لكن�صية، بحي������ث �أ�صبحت توؤدى 

باللغة �لعربية. ل������م تكن هذه �لعملية �صهلة، 

كما �أن نجاحها لي�������س مثبتاً، نظر�ً لعتماد 

�لجمل������ة �للحنية في �لغن������اء �لبيزنطي على 

طول �لكلمة �لمغّناة، دون �أن ترتبط باإيقاعية 

أ�صا�س �لغناء �لعربي، ودون �أن  �للف������ظ، وهو �

ت�ص������كل، من خ������الل تتالي �لجم������ل �للحنية، 

�إيقاعاً و��صحاً منتظماً.

ال�ض���كل الخام�س للتحري����س..  الحاجة 

لية..  اإلى حفظ المو�ضيقا الآ

كان������ت �لمو�صيقا �لعربي������ة، �لتي وجدنا 

أنها كان������ت مرتبطة بالكلمة �لمغناة، تحفظ  �

حي������ان. كانت هذه  م�صافه������ة في غال������ب �لأ

�لطريقة ممكنة مع �لغناء، ولكنها، في و�قع 

لية.  مر ل تالئم �لمو�صيقا �لآ �لأ
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ندل�صي �إلى  عندم������ا �نتق������ل �لت������ر�ث �لأ

�لمغ������رب �لعرب������ي بع������د خ������روج �لعرب من 

ندل�������س، طرحت م�صكل������ة حفظ �لمقاطع  �لأ

لت �لمو�صيقية  لي������ة، �أي �لتي توؤديه������ا �لآ �لآ

ندل�صية. لم يجد  فق������ط، �صمن �لنوب������ات �لأ

�صق������اء �لمغارب������ة مج������الً لحف������ظ تل������ك  �لأ

لحان، �إّل عب������ر )تعميرها بالكالم( حيث  �لأ

ينّظ������م ن�س يالئمه������ا وتتحول �إل������ى مقاطع 

غنائية �صمن �لنوبات، ويطلق عليها في هذه 

�لحالة ت�صميات خا�صة للدللة على �لعن�صر 

�لم�صاف �إليها. 

اأ�ض���كال اأخرى لتحري�س اإعادة توظيف 

لحان القديمة...  الأ

أ�صكالً خا�صة �أخرى:  يمكن �أخير�ً �أن نعدد �

1- �لتناف�س بي������ن �لم�صاركين في �صهرة 

غنائية، على �إ�صاف������ة مقطع محلي �للهجة، 

جديد في كل مرة، يتكرر فيها �للحن نف�صه، 

ومن قبل مغ������نٍّ مختلف، بغية �إظهار �لقدرة 

أو �لتفاخر �أو  عل������ى مقاربة مع������ان جدي������دة �

هجاء �لمناف�صين، وهذه طريقة تالئم طبعاً 

لح������ان �ل�صعبي������ة �لب�صيط������ة، وقد �صاعت  �لأ

أ�صا�صاً في �أرياف بالد �ل�صام.  �

أ�صلوب مو�صيقي جديد لتقديم  2- طرح �

لح������ان �لقديم������ة، وه������ي طريق������ة طبقها  �لأ

�لرحبانيان، في بد�ياتهما، فا�صتعانا باألحان 

أم م������ن �لمو�صحات،  قديم������ة، �صعبي������ة كانت �

لتقديمه������ا باأ�صلوب خا�س بهم������ا، بعد و�صع 

ن�س جديد لها، م�صتفيدين من �صوت فيروز 

لحان �لقديمة  �ل�صتثنائي، في �إك�صاب تلك �لأ

حلّة جديدة.

3- �لتعبي������ر عن وح������دة �لتر�ث �لعربي، 

وذلك عبر �إع������ادة توظيف لحن من منطقة 

�صلي،  عربي������ة، عبر تجري������ده من ن�ص������ه �لأ

و�إلبا�ص������ه ن�ص������اً  جدي������د�ً باللهج������ة �لعربية 

�لمحلي������ة، كما فعل مطرب������ون خليجيون مع 

أو كما فعل �لمطرب  �لتر�ث �لغنائي �ليمني، �

محمد عبده مثاًل ف������ي �أغنية: لو وفيت، �إذ 

بني �للح������ن على لحن �أبي خلي������ل �لقباني: 

أ�صكر من ع������رف �للم������ى، بكلمات  بال������ذي �

جديدة خليجية. من �لجدير بالذكر �أن هذ� 

�لمو�صح تم �إعادة توظيفه مر�ت عديدة.

الن�����س  �ش����ياغة  �ش����لوب  لأ مب�ش����ط  و�ش����ف 

الجديد للحن القديم، يبين �شعوبة المو�شوع

أ�صل������وب �ل�صياغة عل������ى تو�فق  يعتم������د �

�لمو�صيق������ا �لد�خلي������ة في �لن�صي������ن �لقديم 

و�لجديد، بما ي�صاي������ر �إيقاع �للحن.. وهناك 

نجاح عملية �ل�صياغة:  أ�صا�صيتان لإ قاعدتان �

1- ي�ص������اغ �لن�������س �لجدي������د )على قد( 

�صلي، وبالطول  يقاع �لمو�صيق������ي للحن �لأ �لإ

نف�صه للجملة �للحنية �لمغناة، �لمرتبطة بما 

يقابل �لمقطع �لجديد من �لمقطع �لقديم. 
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2- ير�عى في �لن�س �لجديد �أن تتتالى 

ح������رف بحي������ث يحاف������ظ ما �أمك������ن على  �لأ

مو�صيقا �لن�������س �لقديم �لد�خلية. فمثاًل �إن 

كان هناك حرف �صوتي في �لمقطع �لقديم 

يمد عنده �للحن، ف������ال بد من وجود حرف 

�صوتي مماثل في �لن�س �لجديد، ليحقق مد 

�للح������ن في �لموقع نف�ص������ه. وفي �لو�قع فاإن 

�أغلب حالت �ل�صتبد�ل ل تحقق �لمطلوب.

�صاأط������رح مثالً هنا �خترت������ه من �لقدود 

�لحلبية، حي������ث جاء �لن�������س �لقديم، �لذي 

لي������ز�ل �صائر�ً في �لغن������اء �لدنيوي، بلهجته 

حدث، كما  أنتقل �إلى �لن�س �لأ �لعامية، ث������م �

�صاغ������ه �ل�صيخ �أمين �لجن������دي �صعر�ً لغايات 

�لغناء �ل�صوفي. 

الن�س القديم: 

ي������ا ه�����وي�����دال�����ك ي������ا ه����وي����دال����ي

ه�����ل�����ي  ج���������ن���������ة  ول  ن���������������������ارك 

الن�س الجديد: 

ل��������ي ق������������د ل���������������ذَّ ل������������ي ي��������اع��������ذَّ

ك����������ح����������ل  ح������������ب ال�������������غ�������������زال الأ

لنعر�س �لمو�صوع على م�صتوى �لكلمة 

يقاع �للغوي، هناك  �لو�حدة: من حيث �لإ

تو�فق بين كلمت������ي: )يَْهَويَْدلَْك( و )َقْد لَذَّ 

لي(، فيما تُغنى كلمة يهويدلك، في �صرورة 

غنية،  أد�ء �لأ أثناء � تو�فقها مع �إيقاع �للحن �

ألٍف للمد بعد �لد�ل كما يلي: يه  باإ�صاف������ة �

وي د� لك، ويقابلها ف������ي �لن�س �لجديد: 

قد لذ ذ� لي، باإ�صافة �ألف مد بعد �لذ�ل، 

وهناك مبدئياً تو�فق مقبول بين �لكلمتين 

مو�صيقياً، �إن قبلن������ا �أن تُلفظ )قد لّذ لي( 

على �ل�ص������كل: )قد لذ ذ� ل������ي(، ما يف�صد 

�لن�س �صعرياً!

ي�صاح، �أن �أعطي  ن لزي������ادة �لإ يمكن �لآ

أب�ص������ط �صورة ممكنة،  مث������الً معاك�صاً، في �

يبي������ن �لتو�فق بين �لن�س �لقديم و�لجديد، 

من حيث �إيق������اع �ل�صعر، وف�صاده مو�صيقياً: 

غني������ة �ل�صائرة: تح������ِت هودجها  لناأخذ �لأ

وتعانقنا، وم������ا يقابلها في �لن�س �لم�صهور 

على �للحن ذ�ته: يا �إمام �لر�صل يا �صندي. 

يقاع �ل�صع������ري هناك تو�فق  من ناحي������ة �لإ

مقبول، وفق �لتالي:

َن���ْق نا َدْج ه��ا - ُوْت ع��ا  ِت��ه��و  َت���ْح 

ي��ا اإم���ا َم���ْر ُر�����ْس - ِل��ي��ا ���َش��َن دي

أثناء �لغناء. �إذ يتبين  ويف�ُصد هذ� �لتو�فق �

�أن مقاب������ل )ها( حيث يمتد �للحن، هو )ُر�ْس( 

حيث ل يمكن مد �للحن على �صاكن، ما يجبر 

�لمغني على �إ�صافة و�و مٍد بين �لر�ء و�ل�صين، 

لت�صب������ح )رو�س( ما يف�صد �للفظ تماماً! وهنا 

مالحظة هامة، �إذ �إن هذ� �لف�صاد في �للفظ، 

�صل  في �لن�صخة �لمغناة �صع������ر�ً، يثبت �أن �لأ

ه������و �للحن �لدنيوي، �لذي يتو�فق فيه �لن�س 

م������ع �للحن، في م������دوده، و�أن �لن�س �ل�صعري 
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�ل�صوفي، جاء لحقاً، على عك�س �ل�صائع، في 

در��ص������اٍت لباحثين كبار، در�صو� �لمو�صوع من 

�لناحية �ل�صعرية فقط، دون �أن يلقو� بالً �إلى 

�لناحية �لمو�صيقية!

الظاهرة م�ضتمرة ف���ي الغناء المرتبط 

بطقو�س الت�ضوف والغناء ال�ضعبي. 

�لمالح������ظ �أن ظاه������رة �إع������ادة توظيف 

لحان كانت �صائعة في فترة �صبقت �لقرن  �لأ

�لع�صري������ن. و�أعتق������د �أن �ل�صب������ب كان يكمن 

في ندرة �لملحنين في تل������ك �لفترة، مقابل 

غاني. وفي  وفرة �ل�صعر�ء وناظمي كلمات �لأ

أ�صكال تحري�س  �لو�قع، لو عدنا ل�صتعر��س �

أنها تمثلت  لحان، لوجدنا � �إع������ادة توظيف �لأ

ف������ي مج������الت �فتق������دت �لملحن  أ�صا�ص������اً  �

�لمبدع، وهذ� ما نالحظه في �أجو�ء طقو�س 

�لت�ص������وف، حي������ث ينقل لنا تاريخ������ه، �صهرة 

�لعديد من �لمن�صدين ذوي �ل�صوت �لجميل، 

و�لذي������ن عرفو� بحفظهم لمئ������ات �لتو��صيح 

و�لق�صائ������د، دون �أن يوؤك������د عل������ى م�ص������در 

لح������ان �أو ملحنيها، بل يكتفي بذكر مطلع  �لأ

أو �لقد �لذي جاء �لن�س  �لمو�ص������ح �لدنيوي، �

�لجديد متو�فقاً م������ع لحنه. يمكن مالحظة 

لحان، في عالم  أ�صلوب توظيف �لأ ��صتم������ر�ر �

أيامنا هذه، في �صورية على  �لت�صوف، حتى �

قل، حيث درجت �لعادة على و�صع ن�صو�س  �لأ

غاني �ل�صائرة، من �ألحان  غل������ب �لأ جديدة لأ

�صت������اذ محمد عبد  م�صاهي������ر �لملحنين كالأ

أو �ل�صيخ  أو �ل�صيخ زكريا �أحم������د � �لوه������اب �

�أحمد �أبي خليل �لقباني، حيث يتم �إدر�جها 

�صمن و�صالت �لتو��صي������ح �ل�صوفية، ح�صب 

مقامها �لمو�صيقي وحيوية �إيقاعها.

تبقى �لمالحظة نف�صها �صالحة في عالم 

أ�صلوب �إعادة  �لغناء �ل�صعبي، حي������ث ي�صتمر �

لحان، عبر �إ�صافة مقاطع غنائية  توظيف �لأ

جديدة تتالءم مع �للحن، دون �إلغاء �لمقاطع 

�لقديم������ة، وقد نجد �للح������ن نف�صه يغنى في 

مدن مختلفة، بنظم مختلف. 

قت في الغناء الدنيوي اإلى حين غياب موؤ

لحان  أ�صل������وب �إعادة توظي������ف �لأ غ������اب �

عن �أجو�ء �لغن������اء �لدنيوي، في فترة نه�صة 

بقو�لبها  �لمعا�ص������رة،  �لعربي������ة  �لمو�صيق������ا 

كالمو�صح  و�لمتقن������ة،  �لمعروف������ة  �لغنائي������ة 

و�لدور و�لق�صي������دة و�لمونولوج �لرومان�صية 

و�لحو�ريات، وذلك �بتد�ء من بد�يات �لقرن 

�لع�صري������ن، مع وجودها �صم������ن �أجو�ء �لغناء 

نف�صه في ع�صور �صابقة. 

�أعتق������د �أن ه������ذ� يعود �إل������ى �أن مجالت 

توظي������ف �لغناء في �لفتر�ت �لما�صية، و�لتي 

�مت������دت منذ �لفترة �لتي ح������ل فيها �ل�صعف 

بالدولة �لعبا�صية، وحتى نهاية �لقرن �لتا�صع 
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ع�ص������ر، كان������ت محكومة بمج������ال و�حد، في 

�لغال������ب، وهو �ل�صه������رة �لغنائي������ة. في تلك 

�ل�صهرة، كان من �لممكن تقديم �أعمال قديمة 

�أو جدي������دة، دون �أي تحري�س محدد لتقديم 

أيام كان  �لجدي������د، بينما لم يكن هذ� ممكناً،  �

هم لتوظي������ف �لغناء، يتج�صد في  �لمجال �لأ

أد�ئه في ح�ص������رة �لخليفة، �لذي كان يطلب  �

ف������ي كل ليل������ة، كما ه������و مع������روف، )�أ�صو�تاً 

جديدة(، مما �صاعد على تن�صيط ظهور طبقة 

غاني،  من �لملحنين �لكبار، وثق لهم كتاب �لأ

غاني( كثيرة �لعدد، �لتي  �صو�ت )�لأ ووثق لالأ

أنتجتها عبقرياتهم �لتلحينية.  �

�عتب������ار�ً من نهاية �لق������رن �لتا�صع ع�صر، 

ت�صكل������ت حال������ة م�صابه������ة حر�ص������ت تقديم 

�لجدي������د، حي������ث ظه������ر �لم�ص������رح �لغنائي، 

�صطو�ن������ة، وتبعته������ا �ل�صينما  ثم ظه������رت �لأ

غنية �لم������وؤد�ة على �لم�صرح..  ذ�عة و�لأ و�لإ

وهي مجالت تتطلب �أعمالً غنائية جديدة 

أ�صلوب  با�صتمر�ر، ي�صعب ت�صور حاجتها �إلى �

لح������ان، �إ�صاف������ة �إلى �أن  �إع������ادة توظيف �لأ

حقوق �لتاأليف و�لتلحين، �أ�صبحت محفوظة 

بالقان������ون، للملحن و�ل�صاعر، ولورثتهما بعد 

�لوف������اة، وتقابل ن�صبة من عائ������د بيع �لن�صخ 

�لمطبوعة. ت�صبب هذ� كله، في ظهور طبقة 

م�صابهة م������ن كبار �لملحني������ن، للطبقة �لتي 

م������وي و�لعبا�صي،  ظهرت ف������ي �لع�صرين �لأ

توثق لها، ولنتاجها، ع�صر�ت �لكتب.

يمك������ن �لقول �إذن، باأن ظه������ور �أو غياب 

لح������ان، مرتبط بوجود  أ�صلوب توظي������ف �لأ �

�صارة �إلى  �لملحن �لمتمي������ز �أو غيابه، مع �لإ

�أن ظه������وره كان دوماً مرتبطاً بن�صاط �ل�صوق 

�لغنائي������ة، وتع������دد مجالت توظي������ف �لناتج 

�لغنائي �لجديد. 

عودة م�ضتترة!

�ص������ارة �أخي������ر�ً، �إلى �صيطرة  لبد من �لإ

لحان، في  عادة توظيف �لأ أ�صل������وب م�صتتر لإ �

غن������اء �ليوم، وهو �إع������ادة توظيف �أجز�ء من 

�ألحان �صابقة �صائع������ة، ب�صيطة على �لغالب، 

�صل ما �أمكن، من خالل �لقتبا�س  مع �إخفاء �لأ

أو �لتوليد، م������ع و�صع كلمات جديدة، تفتقد  �

بع������اد �لفنية �لجمالية و�لتعبيرية، وهو ما  �لأ

�أودى بالغناء �لعرب������ي �إلى �لوقوع في هاويٍة 

مر  م������ن �لت�صطيح و�ل�صعف، ق������د ي�صتلزم �لأ

مرور مّدة طويلة، قبل �أن يخرج منها.

¥µ
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باحث وناقد واأ�صتاذ جامعي. ❁

�سلطان اجلمال وذل الهوى
عر الغزلسعر الغزلسعر الغزل سيف �سيف �

د. عمر الدقاق

❁

أبدع الخال������ق الكون  زل, حي������ن ا  من������ذ الأ

ر�ض,  على مثال������ه, وجعل الحياة تدب على الأ

ائ������ر الب�شر, وجعل منهم شائ������ر الب�شر, وجعل منهم شائ������ر الب�شر, وجعل منهم  شان و�شان و� ان و�شان و�ش شن�شن� أ اهلل الإ ابرابرا

أزواج������اً, ودف������ق في جبلتهم عاطف������ة المودة  ا

يل, كان منذ كانت شيل, كان منذ كانت شيل, كان منذ كانت  ش�ش� والح������ب, فالحب �شعور اأ

إ م������ن نظروا اإلى  إ م������ن نظروا  ضن من النا�ضن من النا�ض الحي������اة, غي������ر اأ

ور نظرة حذر شور نظرة حذر شور نظرة حذر  شهذه العاطفة النبيلة عبر الع�شهذه العاطفة النبيلة عبر الع�

ضهم عدها من قبيل الرج�ضهم عدها من قبيل الرج�ض هم عدها من قبيل الرج�شهم عدها من قبيل الرج�ش شن بع�شن بع� إوريب, حتى اإ اوريب, حتى اإوريب, حتى 

آثمة ينبغي على المرء قهرها  وراأى فيها نزعة ا

والتطهر منها.
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وم������ع ذلك ظل الحب قرين الحياة, يالزم 

ان�سان ما عا�ش. يتغلغل في ان�سان ما عا�ش. يتغلغل في اأعماقه, ويجري  الإ

ل الحب سل الحب سل الحب  سفي دمه, ويتجلى على ل�سانه. وبف�سفي دمه, ويتجلى على ل�سانه. وبف�

طاب العي�ش, وغدا للحي������اة معنى, وكان من 

عر بديع. والغزل فرع سعر بديع. والغزل فرع سعر بديع. والغزل فرع  س فن رفيع و�س فن رفيع و� اساساً سي�سي� أ ذلك ا

الع������ر الوارفة, ما زال يمالع������ر الوارفة, ما زال يمالأ ع������ر الوارفة, ما زال يمسع������ر الوارفة, ما زال يمس س من دوحة ال�س من دوحة ال� زاٍك

زمان, ويفعمها  شالنفو�شالنفو�ش المرهفة منذ غابر الأ

شحا�سي�شحا�سي�ش عارمة من الحب والوجد, والبهجة  اباباأ

ال والهجر.سال والهجر.سال والهجر. سواللوعة, والو�سواللوعة, والو�

ندل�س������ي, هذا الفقيه  ويع������د ابن حزم الأ

اعر, ف������ي طليعة من ساعر, ف������ي طليعة من ساعر, ف������ي طليعة من  سديب وال�سديب وال� العال������م, والأ

عن������ي بدرا�سة عاطفة الح������ب, وفي مقدمة 

ف المحبي������ن وحلل نفو�سهم, وذلك سف المحبي������ن وحلل نفو�سهم, وذلك سف المحبي������ن وحلل نفو�سهم, وذلك  سن�سن� أ من ا

لفة  ف������ي كتابه الفريد »طوق الحمامة في الأ

لَّف« وق������د عمد في م�ستهل كتابه, وفي  واُلأُُ

اإلى تعريف الحب وجالء  ينسينسين, سمنحى علمي ر�سمنحى علمي ر�

أوله  ماهيته فقال: »الح������ب– اأعزك اهلل – ا

هزل واآخره جد. دقت معانيه لجاللتها عن 

إف, فال تدرك حقيقتها اإل بالمعاناة«  اف, فال تدرك حقيقتها اإف, فال تدرك حقيقتها  ف, فال تدرك حقيقتها سف, فال تدرك حقيقتها س سن تو�سن تو� أ ا

ل بمنكر في الديانة, ول بمنكر في الديانة, ول شثم ق������ال عنه: »ولي�شثم ق������ال عنه: »ولي�ش

ريع������ة, سريع������ة, سريع������ة, اإذ القلوب بيد اهلل  سبمحظور في ال�سبمحظور في ال�

عز وجل, وقد اأح������ب من الخلفاء المهديين 

دين كثير....«.سدين كثير....«.سدين كثير....«. سئمة الرا�سئمة الرا� والأ

شن�سان, هذا الحيوان الناطق, لم يقي�شن�سان, هذا الحيوان الناطق, لم يقي�ش إوالإوالإ

ّن يج������د و�سيلة يعّبر ن يج������د و�سيلة يعبر ن يج������د و�سيلة يعّبر 
أ له, على م������دى الحقب, ا

فيها عن مكنون نف�سه, وي�سبر من خاللها اأدق 

�أحا�صي�صه �صوى �ل�صعر: حتى لي�صح �لقول زيادة 

ن�صان حيو�ن  على ذلك، بل فوق ذل������ك: »�إنَّ �لإ

�صاعر«. ونحن – في حدود علمنا – ل نعرف 

لغ������ة �أخرى من لغات �لب�صر �صوى �للغة �لعربية 

��صتق فيها لفظ �ل�صعر من لفظ �ل�صعور.

و�إذ� كان �ل������كالم �صفة �لمتكلم، كما هو 

أي�صاً ينم على  �صائع بين �لنا�س، فاإن �ل�صعر �

�صاحبه وي�صف ع������ن �صعوره، فهو، على نحو 

آة �لنف�س و�صورة �لوجد�ن. ما، مر�

وم������ن �ل�صائ������د و�لمعهود ل������دى �لعلماء 

دباء و�ل�صعر�ء، �إنَّ ما ي�صري  و�لد�ر�صين، و�لأ

على �لمرء، في مجال �لحب و�لغر�م، مغاير 

لم������ا ه������و عليه في و�ق������ع �لعي�������س و�لحياة. 

خ������ر و�لتذل������ل ل������ه م�صي������ن  فالخ�ص������وع لالآ

أنه في عالم �لع�صق مقبول  وم�صتهج������ن، غير �

وم�صتملح. وقديماً قال بع�س �لعرب: »�لتذلل 

ديب«. كم������ا قالو�: »�إّن  للحبي������ب من �صيم �لأ

�لحازم من �صبر على م�صا�صة �لهوى، و�لتم�س 

�لعز في ��صت�صعار �لتذلل، وحينئٍذ يتمكن من 

ود�د محبوبه ويظفر من هو�ه، بمطلوبه«.

و�ل�صع������ر�ء – بحكم منطقه������م �لعاطفي 

– ه������م �أول �لقائلين بهذ� �ل������ر�أي، فاإذ� كان 
�نت�صاف �لمرء من ظالمه مطلوباً في مجال 

�لف�صائ������ل و�ل�صجايا، وم������ا يتطلبه ذلك من 

باء، فاإن هذ� �لنت�صاف  �صعور بالكر�مة و�لإ

يغدو قبيحاً في �صريعة �لمحبين، وفي ذلك 
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يقول �صاعر �لغزل عمر بن �أبي ربيعة:

ل�������ض���ُت م�����ن ظ���ال���م���ت���ي م��ن��ت�����ض��ف��ًا

ي��ن��ت�����ض��ف م����ح����ب����ًا  اهلّلُ  ق�����ّب�����ح 

وقد وجد �ل�صاعر �لح�صن بن هانئ، في 

أ �صائد�ً �أو  أو مبد� هذ� �لم�صلك قاعدة �صاملة �

�صنة جارية �إذ قال:

�������ض������ن������ة ال�������ع���������������ض�������اق واح��������������دة

ف�����������������اإذا اأح�������ب�������ب�������ت ف����ا�����ض����ت����ك����ن

وعلى هذ� �لغر�ر د�أب �ل�صعر�ء، ول�صيما 

�لغزلون، على تناول ه������ذ� �لمعنى باأ�صاليب 

�صتى وتفننو� في �لتعبي������ر عن هذه �لفكرة. 

وقد قال قائلهم:

ال��ه��وى  ت��م��ل��ك��ك  ف��ق��د  ه��وي��ت  واإذا 

ل���ف���ك ك��ائ��ن��ًا م���ن ك��ان��ا ف��اخ�����ض��ع لإ

خر معتز�ً بتذهلل في �لهوى،  كما قال �لآ

وو�جد�ً في هذ� �لخ�صوع �صرفاً له:

معترف فهو  قلبي  ال�ضوق  ذلل  قد 

�ضرف  ال��ه��وى  حكم  ف��ي  التذلل  اإن 

م������ر بالغ������اً ه������ذ� �لمدى من  و�إذ� كان �لأ

��صتمر�ء �لخ�صوع و�لزده������اء بالتذلل فاإنه 

لم������ن �لطبيعي �أن كل �صيء ف������ي �صبيل ذلك 

يهون. وهذ� ما يعبر عنه �ل�صاعر �لموؤمل.

ب���ران���ي ال��ح��ب ح��ت��ى ���ض��رت ع��ب��دًا

ف���ق���د اأم�������ض���ي���ت اأرح��������م ك����ل ع��ب��د 

خر: وما يعبر عنه �ل�صاعر �لآ

ت�����ض��يء ب��ن��ا ه��ن��د ون��ح�����ض��ن جهدنا

ونح�ض��ن ت�ضيء  هند  متى  فحتى 

ت��ق��ري��ع ه��ن��د بذنبها واأج���ب���ن ع��ن 

اأجبن  ك��ان، ما كنت  ول��و غير هند 

و�صبيه بذلك قول �بن �لرومي في �صكوى 

م�صتحبة من ��صتبد�د �لحبيب بالمحب:

بمثله ���ض��ق��ائ��ي  ف���ي  م��ث��ل��ي  اأر  ول���م 

ر�ضيت به مولى ولم ير�س بي عبدًا

و�لبحتري يح�صن ت�صوير هذه �لمفارقة 

بين حال �لمحب وح������ال �لمحبوب، باأبيات 

تنطوي على �لعذوبة و�ل�صال�صة:

ِم�������ّن�������َي و�������ض������ٌل وم������ن������ِك ه���ج�������ُر

ك����ب��������������ُر وف���������ي���������ِك  ذٌل  وِف�����������������ّي 

ع�����ذب�����ن�����ي ح�����ب�����ك ال���م���ع���ّن���������������ى

وغ����������رن����������ي م��������ن��������ِك م����������ا ي����غ��������������ر

ق������د ك�����ن�����ُت ح���������رًا واأن������������ِت ع��ب�����د

ف�����������ض�����رُت ع�������ب�������دًا واأن���������������ِت ح�������ر

و�ل�صاع������ر �أحمد بن عب������د ربه �صاحب 

�لعقد �لفريد، يرى نف�صه �صريع �لحب، بعد 

�أن قتل������ه �لحبيب ظلم������اً ودون ذنب وهو مع 

ذلك ر��������س بهذ� �لجور، حت������ى �إنه – وهو 

أ�صقط  تح������ت �صلطان منط������ق �لعاطف������ة – �

منطق �لعق������ل، فبات ي�صتحل������ي �لهجر في 

ألذ م������ن �لو�صل، كما  غم������ار �لحب، وي������ر�ه �

أنه ي�صتم������رئ �لجور في هذ� �ل�صدد ويعده  �

أ�صه������ى من �لعدل. وعلى ذلك يوقن �ل�صاعر  �

�لمعّن������ى �أن هذ� هو ق������دره، وما عليه �صوى 

�لت�صلي������م بما ق�ص������م له، و�لت������ذرع بال�صبر، 

و�لر�صى بالذل:
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ف�ضل��ي وتجحدني  ظلمًا  اأتقتلني 

وقد قام من عينيك لي �ضاهدا عدل

بوجهه�ا ح��ي��اء  ���ض��دت  جئتها  اإذا 

الو�ض��ل  من  األ��ذ  هجرًا  فتهجرني 

بحكمها ع��ل��ّي  ج���ارت  ُح��ّك��م��ت  واإن 

اأ�ضهى من الع�دل  ولكن ذاك الجور 

لذكرها حبًا  العذل  فيها  واأحببت 

ادي من العذل  فال �ضيء اأ�ضهى في فوؤ

���ض�����ى الأ ���ض��ام��ه  كلما  لقلبي  اأق����ول 

اإذا ما اأبيت العز فا�ضبر على ال�ذل

�ضالمها ب���رد  �ضنت  ال��ت��ي  بنف�ضي 

قتل��ي  لها  وه��ب��ُت  قتلي  �ضاألت  ول��و 

بيات  و�إذ� كان �ب������ن عبد ربه في هذه �لأ

ق������د �صكا ظلم �صاحبت������ه ووقف منها موقف 

�لر��صي و�لمعاتب معاً، فاإن جميل بن معمر 

قبله عجب لحاله تجاه بثينة حين ر�ح يبكيها 

أنها قاتلته: على �لرغم من �

راأيتما ه��ل  ع�ضتما  فيما  خليلّي، 

قبلي  قاتله  ح��ب  م��ن  بكى  قتياًل 

�إنَّ عب������د رب������ه، �لمبتعد ع������ن جميل في 

أي�ص������اً في �لزمان  �لم������كان، و�لمتاأخر عنه �

يبدو لنا �أن ق�صيدته تلك مماثلة في �ل�صكل 

لق�صيدة جميل هذه، ومطابقة لها في وزنها 

أنها تقاربه������ا في م�صمونها  وقافيته������ا، كما �

ومعانيها، و�أغلب �لظن، وكما هو معهود، فاإن 

ندل�صي عمد �إلى معار�صة �ل�صاعر  �ل�صاعر �لأ

أو �عتزم �لج������ري معه في حلبة  �لم�صرق������ي �

�لحب، وذلك على عادت������ه في كتابه »�لعقد 

ندل�صيين  أثير لدى �لأ �لفريد« وه������ذ� منحى �

بوجه عام تجاه �لم�صارقة.

بي������ن  عجل������ى  مو�زن������ة  خ������الل  وم������ن 

�لق�صيدتين بو�صعنا �لقول �أولً، �إن �بن عبد 

ربه في ق�صيدته �لمعار�صة هذه �إنما حاول 

تقليد �ل�صاعر �لع������ذري في �صدد �لت�صاغر 

و�ل�صتكان������ة للمحبوب، ولذل������ك يبدو لنا �أن 

�ب������ن عبد ربه ل يعني كثير�ً ما يقول، كذلك 

ل يمكننا �أن نع������ّول كثير�ً على مدى معاناته 

و�ص������دق تجربت������ه، �إذ �إنَّ حاله تج������اه فتاته 

�لمزعومة مغاي������رة لحال �ل�صاع������ر �لعا�صق 

جميل مع بثينة...

أْن ي�صري  ومث������ل ه������ذ� �لتحفظ جدي������ر �

أ�صعار �لغزل �لتي  على �صط������ر غير قليل من �

د�أب �أ�صحابه������ا على ح�ص������د معاني �ل�صكوى 

و�لحرم������ان و�لتذل������ل و�لهج������ر ف������ي مجمل 

ق�صائده������م، حتى �إنهم بات������و� ي�صرفون في 

ذلك �إل������ى حد بات ممجوج������اً، فحين يقول 

أبو �ل�صي�س: �ل�صاعر �

اأج���د ال��م��الم��ة ف��ي ه���واك ل��ذي��ذة

ُم  ����وَّ ح���ب���ًا ل����ذك����رك، ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ال����لُّ

فقوله هذ� �صائغ في �لنف�س، ولكنه يجافي 

�ل������ذوق �ل�صليم ويجاوز �لمدى �لمقبول حين 

أنه �صار يحب �أعد�ءه، لل�صيء،  يذه������ب �إلى �

ن فتات������ه ت�صبههم. ث������م يقول بقدر من  �إل لأ
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�لمبا�صرة �للفظية �لتي تنطوي على مايقرب 

هانة ممن  م������ن �ل�صتخذ�ء، �إّنه حين تلقى �لإ

يحب، عمد �إلى �إهانة نف�صه:

اأحبهم ف�����ض��رُت  اأع���دائ���ي  اأ���ض��ب��ه��ِت 

منهُم  حظي  منك  حظي  ���ض��ار  اإذ 

�ضاغرًا نف�ضي  ف��اأه��ن��ُت  واأه��ن��ِت��ن��ي، 

م���ا َم����ن ي���ه���ون ع��ل��ي��ك م��م��ن اأك�������رم

وم������ن �لو��ص������ح �أن مث������ل ه������ذ� �لكالم 

�لمر�ص������وف ي������كاد يغي������ب عن������ه �لعن�صر 

مر ي�صكل ظاهرة  �لعاطفي، وهو في و�قع �لأ

�صلبي������ة ت�صوب �صع������ر �لغزل عن������د �لعرب، 

ولطالما د�أب �ل�صع������ر�ء على �إظهار �للوعة 

و�لهيام، و�صكوى �لهجر و�ل�صدود، وو�صف 

رق و�لحرمان، دون �أن ي�صدرو� في ذلك  �لأ

أو يكون لديهم قدر  كله عن تجربة �صعورية، �

من �لمعاناة.

ومثال ب�صار بن برد بارز في هذ� �ل�صدد، 

�إذ �إنَّ �لرجل �صخم �لجثة �لذي و�صفه �أحد 

عمى، زعم  خ�صومه من �ل�صعر�ء بالتي�س �لأ

�أن �له������وى �أ�صناه و�لوج������د �أنحله، حتى لقد 

�نبرى ج�صده وكاد ينهدم.... �إنه يقول: 

ن���اح���اًل ج�������ض���م���ًا  ب���������ردّي  ف�����ي  اإن 

ل�������و ت��������وك��������اأت ع����ل����ي����ه لن�����ه�����دم 

و�صت������ان م������ا بي������ن كالم �ل�صاع������ر وو�قع 

�لحال، ويب������دو �أن تف�صي هذ� �لمفهوم لدى 

�ل�صعر�ء و�فتعالهم مو�قف �لعا�صقين و�أحو�ل 

أبي  أه������م ما دفع �صاعر�ً مثل � �لمولهين، من �

�لطيب �لمتنبي �إلى �إطالق �صيحته �لر�ف�صة 

�لتي تدين �لخ������و�ء �لعاطفي و�ل�صقوط في 

�ل�صكالنية وذلك حين قال:

ال��م��ق��دُم فالن�ضيب  ���ض��ع��ٌر  ك���ان  اإذا 

اأُك�����لُّ ف�����ض��ي��ٍح ق����اَل ���ض��ع��رًا ُم��ت��ي��ُم ؟

أبو �لطيب عن  ومن هذ� �لمنطل������ق عّبر �

معاناته في �لحب في قوله:

الهوى م��ن  زك��ي  جمر  على  ح�ضاي 

وعيناي في رو�س من الح�ضن ترتع

كذلك جرى مع �صائر �لع�صاق و�لمحبين 

ف������ي �لخ�ص������وع ل�صلطان �لجم������ال في و�قع 

�لحياة، وهو يقول لنف�صه:

تذلل لها واخ�ضع على القرب والنوى

ي���ذل ويخ�ضع م��ن ل  ف��م��ا ع��ا���ض��ق 

أم������ر فق������د م�صى  ومهم������ا يك������ن م������ن �

�ل�صعر�ء في نظ������م غزلياتهم �لمعهودة �لتي 

ت������دور معانيها في فل������ك �لت�صاغر و�لتذلل، 

و��صتع������ذ�ب مر�رة �لهج������ر ووطاأة �لحرمان، 

وذل������ك على تفاوت لديه������م بين مد عاطفي 

غامر، وجزر �صعوري خامد.

آر�ء  ولل�صاعر �لفقيه �بن حزم مرة �أخرى �

أ�صع������ار من هذ� �لقبيل يق������ول في بع�صها  و�

و��صفاً حاله:

عالُجه�ا الطبيَب  اأع��ي��ا  علة  وب��ي 

م�ضرعي  منهل  �ضك  ل  �ضتوردني 
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وداده قتيل  اأ���ض��ح��ي  ب���اأن  ر���ض��ي��ت 

م�ضع�ض�ع  رح��ي��ق  ف���ي  ���ض��م  ك���ج���ارع 

أي�صاً:  وفي ذلك يقول �

الق�ضيب عبد  ال�ضيف  اأ�ضبح  لقد 

����ض���ي���ر اأ���ض�����د واأ����ض���ح���ى ال����غ����زال الأ

كما يقول: 

ُي�ضتنكر ال��ه��وى  ف��ي  التذلل  لي�س 

الم�ضتك��بر  يخ�ضع  ف��ي��ه  ف��ال��ح��ب 

ل ت��ع��ج��ب��ي م���ن ِذل���ت���ي ف���ي ح��ال�����ة

��ر  ال��م��ت��ب�����ضّ ق��ب��ل��ي  ف��ي��ه��ا  ق����د ذل 

وعلى غر�ر ما ذهب �إليه �ل�صاعر جميل 

أنه »وكل قتيل بينهن �صهيد« ذهب  بثين������ة من �

أي�صاً �إلى �لقول: �بن حزم �

ل����ذاذة ه������واِك  ف���ي  ق��ت��ل��ي  اإن  األ 

ف���ي���ا ع���ج���ب���ًا م����ن ه����ال����ك م��ت��ل��ذذ

و�بن ح������زم �لذي عانى في يفاعته وطاأة 

�لحب و�صنى �لوج������د، قال في هذ� �ل�صدد 

�صعاره: ممهد�ً لأ

»ومن عجيب ما يق������ع في �لحب، طاعة 

�لمح������ب لمحبوب������ه، و�صرف طباع������ه ق�صر�ً 

�إلى طب������اع من يحب������ه، وربما يك������ون �لمرء 

�صر�������س �لخل������ق، �صع������ب �ل�صكيم������ة، جموح 

آبي  نف، �  �لأ
ّ
�لقيادة، ما�ص������ي �لعزيمة، حمي

�لخ�صف... فما هو �إل �أن يتن�صم ن�صيم �لحب، 

ويتورط في غم������ره، ويعوم في بحره، فتعود 

�ل�صر��ص������ة ليناً، و�ل�صعوب������ة �صهلة، و�لم�صاء 

كاللة، و�لحمي������ة ��صت�صالماً ول يقولن قائل 

�إن �صبر �لمحب على دله �لمحبوب دناءة في 

�لنف�س، فقد �أخطاأه وقد علمنا �أن �لمحبوب 

لي�س له كف������و�ً ول نظي������ر�ً، فيقار�س باأذ�ه، 

فيكون �ل�صبر جار�ً للمذلة، و�صر�عة قائدة 

ن�صان ل يكلف باأمته  لال�صتهانة، فقد ترى �لإ

�لت������ي يملك رقها، ول يحول حائل بينه وبين 

�لتعدي عليها، فكيف �لنت�صاف منها ...«.

ويعود �بن حزم �إلى ر�صد ظاهرة �لتذلل 

أي�صاً  أ�صبابها، فيقول � عند �لمحبين ويعل������ل �

�إنَّ »�لمحب يبت������دئ في �لعتذ�ر و�لخ�صوع 

ذلل  دلل و�لإ دلة بحجته من �لإ و�لتذلل، و�لأ

و�لتذم������م بما �صلف. فط������ور�ً يدلي ببر�ءته، 

وط������ور�ً يرد بالعف������و، وي�صتدع������ي �لمغفرة، 

ويقر بالذنب ول ذنب ل������ه... وما ر�أيت �أذل 

من موق������ف محب هيمان، بين يدي محبوب 

غ�صبان...«.

وهكذ� نرى �أن ��صت�صالم �لمحبين لقدرهم 

ور�صاهم �لمطل������ق بما ق�صم لهم، يكاد يكون 

أ�صعار  ظاهرة نف�صية �صائدة، تجلت بارزة في �

�لع������رب، ول �صيما لدى �لعذريين منهم، فهم 

ثير، ولو كان  يغتف������رون كل م�صلك للحبيب �لأ

في جفائه و�صدوده �إ�صاءة بالغة �إليهم، وجور 

فادح يحيق به������م، حت������ى �إنَّ �لعا�صق �لموله 

قل، �إذ� كان  يقن������ع من �لحبيب بالقليل بل �لأ

عر��������س �صنيناً بالو�صال،  �لحبيب �صديد �لإ

وفي هذ� م�صد�ق لقول �ل�صاعر:
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علة بك  وم��ا  اأ�ضجى  كي  تمار�ضت 

بذلِك ر�ضيت  ق��د  قتلي  تريدين 

ب�م�ض�اءة ن��ل��ت��ن��ي  اأن  ���ض��اءن��ي  ل��ئ��ن 

اأن����ي خ��ط��رت ببال�ك  ���ض��رن��ي  ل��ق��د 

كم������ا �أن عاطف������ة �لح������ب ل������دى �لمرء، 

�لمنبثق������ة �أ�صاًل م������ن غريزت������ه، و�لملتحمة 

بكيانه، قد ت�صتبد في نف�س �لمحب �لمعّنى، 

وتغرقه في بُح������ر�ٍن �صعورّي ل قر�ر له، و�إذ 

ر�دة، ينقاد طو�عية  ذ�ك يغ������دو م�صل������وب �لإ

لمن يحب.

و�لب�ص������ر بحكم تكوينهم ه������م من طبيعة 

و�ح������دة، وجبلتهم و�حدة، م������ا د�مو� جميعاً 

أم  أكانو� عظم������اء � م������ن لح������م ودم، �ص������و�ء �

م������ر�ء و�لملوك ما  ب�صط������اء، فقد يعر�س لالأ

يعر�س لعامة �لنا�س، ويح�صون كما يح�صون، 

ويعب������رون كما يعب������رون، كم������ا �أن �لحب قد 

يغزو قلوبهم ويمتل������ك كيانهم، وعندئذ تذل 

نفو�صه������م كما تذل نفو�������س غيرهم، وتخ�صع 

ل�صط������وة �لحب وتتخلى له عن عظمة �لملك 

وجالل �ل�صلطان.

و�لمعه������ود ل������دى كثير من كب������ر�ء �لقوم 

أنهم  وجلة م������ن �لعلماء و�لق�ص������اة و�لفقهاء �

حيان عن نظم �ل�صعر  يترفعون في غالب �لأ

ولو كانو� ممن يقر�صونه، وقلما يرغبون في 

أو يع������زى �إليهم، بل �إن  �أن ي�صي������ع ذلك عنهم �

أو�صاط �لنا�س يزهدون في �لنظم  كثير�ً من �

حين يتقدم بهم �لعم������ر ويكتهلون، فيجدون 

في قر�س �ل�صعر �صمة قد تحط من قدرهم 

ول تليق بوقارهم.

مام �ل�صافعي: وم�صد�ق ذلك قول �لإ

ول������ول ال�����ض��ع��ر ب���ال���ع���ل���م���اء ي����زري

ل���ك���ن���ت ال����ي����وم اأ����ض���ع���ر م����ن ل��ب��ي��د

دباء  وه������ذ� م������ا كان من ح������ال كب������ار �لأ

و�لعلماء عبر �لع�ص������ور �لذين �ن�صرفو� عن 

�لنظم بعد �كتهالهم �أو هرمهم.

غير �أن �ل�صعر ينبثق من حاجات غالبة 

ن�صانية، ويندفق على �لل�صان  في �لنف�س �لإ

كلمات عذبة موحية، �ص������اأن �صعاع �ل�صم�س 

�لذي ل بد �أن ينت�صر، و�لنبع �لذي ياأبى �إل 

أولئك �لعظماء  �أن يفي�������س، كذلك لم يجد �

ف�صاح عن ذو�ته������م حرجاً، بل �إنهم  في �لإ

حر�صو� على �أن يعلم �لمالأ عنهم �قتد�رهم 

على �لنظ������م وبر�عتهم في �لقول: حتى �إّن 

أن������ه وي�صتهر �أمره  بع�صه������م ما كان لينبه �صا

دب  لول �صعره ورّب مل������ٍك كان في دولة �لأ

و�ل�صع������ر �أعظم من������ه في دول������ة �ل�صيا�صة 

و�لحكم، فامروؤ �لقي�س ملك و�بن ملك في 

كندة ، ولكنه ��صتهر ب�صعره ومعلقته لبتاجه 

أبيه. وعر�س �

و�لنا�������س كذلك مولع������ون ب�صير �لعظماء 

و�أخبارهم، م�صغوف������ون بالوقوف على حياة 

أنهم مهتمون بمعرفة  �لملوك وعاد�تهم كما �
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أ�صعارهم وكثيٍر من خ�صو�صياتهم، وقد فطن  �

�لناقد �بن قتيبة قديماً لهذه �لظاهرة، حين 

أي�صاً ل�صهرة قائله  بّين �أن �ل�صعر ق������د يروى �

ومنزلته، �إذ »لي�������س كل �صعر يختار ويحفظ 

ن قائله لم يقل  أ�صباب... وقد يختار لأ على �

ن �صعره قليل عزيز.. وقد يختار  أو لأ غيره، �

نه غريب في معن������اه، كقول �لر�صيد وقول  لأ

�لماأمون وقول عبد �هلل بن طاهر...«

أ�صعار ذ�ئعة تناقلتها  ومن هذ� �لقبيل �

ل�صن مما نظمه بع�س �لخلفاء و�لحكام  �لأ

مثل �لخليف������ة �لمهدي وه������ارون �لر�صيد 

و�لمعت�ص������د  �لد�خ������ل  �لرحم������ن  وعب������د 

أو ما نظمه  ندل�صي و�لمعتمد بن عباد، � �لأ

بع�س كبار �لعلم������اء و�لفقهاء مثل �لخليل 

مام �ل�صافع������ي.. و�إن في  �بن �أحم������د و�لإ

عالم  �صغف �لنا�س ب�صير �لنبهاء وتر�جم �لأ

بوجه عام، م������ا يوؤكد هذه �لرغبة �لعارمة 

في �لنفو�س.

و�إذ� كان ت�صاغر �صاعر من عامة �لنا�س 

تجاه �صلط������ان �لحب �أمر�ً �صائغ������اً وطريفاً، 

أ�صعار، فاإن  ف������ي مثل ما �صبق من ق�صائ������د و�

مر و�أعمدة  هذ� �لت�صاغر يغدو لدى �أولي �لأ

�لحك������م منطوياً على ق������در �أكبر من �لغر�بة 

ومغاي������رة �لمعه������ود، فالخليف������ة �لمهدي بن 

�لمن�صور ثالث خلف������اء �لدولة �لعبا�صية كان 

أبي�س  محبب������اً �إلى �لرعية ج������و�د�ً، كما كان �

طوي������اًل مليح �ل�صكل، لق������د خفق قلبه بحب 

أنَّها كانت، ل�صبب  فت������اة ��صمها ح�صنة، ويبدو �

ل نعرف������ه، ع�صية �لمنال عليه، فقال يتغزل 

بها، وي�صكو حاله منها:

���ض��دي��د ع��ط�����س  وب�����ي  م������اء،  اأرى 

ال��������ورود  اإل��������ى  ����ض���ب���ي���ل  ول����ك����ن ل 

ثم يلتف������ت �إليها بقوله �إن قلبه بات رهيناً 

لديها على حين �أن �لنا�س جميعاً طوع �أمره:

اأم���������ا ي���ك���ف���ي���ك اأن���������ك ت��م��ل��ك��ي��ن��ي

ع���ب���ي���دي  ك����ل����ه����م  ال�����ن�����ا������س  واأن 

و�لخليفة هارون �لر�صيد، وهو من هو في 

أبهة �لملك، ��صتهو�ه �ل�صعر،  دولة �ل�صيا�صة و�

ومل������ك قلبه �لحب، فتر�ءى ل������ه �أن »�صلطان 

�له������وى �أعز من �صلطان������ه« و�إذ ذ�ك قال في 

جو�ريه �لث������الث �للو�تي كان يهو�هن، وهن: 

�صحر و�صياء وخنث:

ن�������ض���ات ع��ن��ان��ي م���ل���َك ال����ث����الُث الآ

وح���ل���ل���ن م�����ن ق���ل���ب���ي ب���ك���ل م��ك�����ان 

كله�ا ال���ب���ري���ة  ت��ط��اوع��ن��ي  ل���ي  م���ا 

واأط���ي���ع���ه���ن، وه����ن ف���ي ع�����ض�����ي��ان��ي

ال���ه���وى ���ض��ل��ط��ان  اأن  اإل  ذاك  م����ا 

م��ن �ضلطاني – اأع���ز  ق��وي��ن  وب���ه   -

ل�صن  ويقال �إن هذ� �ل�صع������ر �صار على �لأ

ندل�س، وق������د عار�صه بعد حين  حت������ى بلغ �لأ

ندل�صي  م������وي �لأ ملك �آخر ه������و �لخليفة �لأ

ب بالم�صتعين، فقال  �صليمان بن �لحكم �ل�ُملقَّ

ق�صيدته �لم�صهورة �لتي مطلعها:
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�ضناني ال��ل��ي��ث ح���د  ي��ه��اب  ع��ج��ب��ًا 

ج����ف����ان واأه��������اب ل���ح���ظ ف����وات����ر الأ

عد�ء  وفيها يقول مفتخر�ً بباأ�صه تجاه �لأ

وُمق������ّر�ً ف������ي �لوق������ت نف�ص������ه بعج������زه تجاه 

�لغو�ني:

ه����������وال، ل م��ت��ه��ي�����ب��������ًا واأق���������ارع الأ

وال��ه��ج�����ران ع���را����س  الإ ���ض��وى  منها 

كالدم���ى ث���الث  ن��ف�����ض��ي  وت��م��ل��ك��ت 

ب�����������دان زه����ر ال����وج����وه ن����واع����ُم الأ

لناظ��ري ُل��ح��َن  الظلماء  ككواكب 

م���ن ف����وق اأغ�������ض���ان ع��ل��ى ك��ث��ب��������ان

الم�ضتري بنت  وتلك  الهالل،  ه��ذا 

البان غ�ضن  اأخ���ت  وه���ذي  ُح�ضنًا، 

الر�ض�ى اإل��ى  ال�ضلّو  فيهن  حاكمت 

�ضلط��ان ع��ل��ى  ب�����ض��ل��ط��ان  ف��ق�����ض��ى 

فاأَبْحن من قلبي الحمى وتركن�ني

���ض��ي��ر ال��ع��ان��������ي ف���ي ع���ز م��ل��ك��ي ك��الأ

لله����وى ت��ذل��ل  َم���ِل���ك���ًا  ت��ع��ذل��وا  ل 

ث��ان�����������ي وُم�����ل�����ك  ع�����ز  ال�����ه�����وى  ذل 

م���ا ���ض��ر اأن�����ي ع��ب��ده��ن ���ض�����ب��اب�����������ة

وب��ن��و ال���زم���ان وه���ن م��ن ُع��ب��������دان��ي

اله��وى �ضلطان  فيهن  اأط���ع  ل��م  اإن 

ك���ل���ف���ًا ب���ه���ن، ف��ل�����ض��ت م����ن م�����������روان

ق�صيدة  �لجميلتان،  �لق�صيدتان  هاتان 

خرى  ولى وق�صيدة �لم�صتعين �لأ �لر�صيد �لأ

تتماث������الن، بطبيعة  ت������كاد�ن  �لمعار�ص������ة، 

�لح������ال، باعتبارهم������ا منظومتين معاً على 

أي�صاً  وزن �لبح������ر �لكامل، كما ت�صت������ركان �

في قافية و�حدة، �إذ هما على روّي �لنون، 

وهكذ� تالقتا على �صعيد �ل�صكل �لفني، كما 

أي�ص������اً من حيث �لم�صمون �لو�حد،  تالقتا �

أي�ص������اً في عدد من �لمعان������ي �لم�صتركة،  و�

ومن �لو��صح �أن �إعجاب �لم�صتعين بق�صيدة 

�لر�صيد قد حفزه �إل������ى معار�صتها، بل ز�د 

أبياتاً �أخرى، و�أ�صاف �إليها من خالل  عليها �

ذلك مجموع������ة من �ل�ص������ور و�لت�صبيهات، 

حين عمد �إل������ى و�صف محا�ص������ن �لغاد�ت 

�لث������الث، م�صبهاً �إياه������ن بالتماثيل �لبديعة 

�لتي نحتتها يد ماهرة �َصناع، فاإذ� هن قد 

��صتوي������ن بي�س �لوجوه، نا�صع������ات �لب�صرة، 

ج�صاد.... ب�صة �لأ

ووفق �لمنحى �لمعهود لدى �صعر�ء �لغزل 

و�لو�صف، من حي������ث �لحر�س على �لتالحم 

أة وم�صاهد �لطبيعة، عمد  بين محا�صن �لمر�

أي�صاً �إل������ى ت�صبيه كل  �ل�صاع������ر �لم�صتعي������ن �

أنَّها �صنو  و�ح������دة من �لح�صناو�ت �لث������الث با

�له������الل، ومثيل كوك������ب �لم�صت������ري، ونظير 

غ�صن �لبان..

أو �لغر�س �لمر�د  نَّ بيت �لق�صيد �
أ على �

خيرة  �صطر �لأ هو حر�س �لم�صتعين ف������ي �لأ

خاذ قد  ف�صاح عن �أن ذلك �لجمال �لأ على �لإ

�صلبه لبه، بل جعله، وهو في عنفو�ن �صلطانه، 

أولئك �لن�صوة �لجميالت، ثم كان  أ�صير هوى � �

م������ر بهذ� �ل�صاع������ر �لمزهو �لمعّنى  �أن �آل �لأ
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معاً، �إلى �لت�صليم بقدره، حين ��صتخل�س بنف�س 

ر��صية مر�صية، ومن و�قع تجربته ومعاناته، 

�أن »ذل �لهوى عز...« 

أن������ه �إذ� كان  ومّم������ا تجدر مالحظت������ه �

�لخليف������ة �لر�صيد قد طاب ل������ه يوماً، وهو 

يتم�ص������ى في جنب������ات ق�ص������ره �لرحيب، �أن 

يتغ������زل بجاريات ثالث ر�ق������ه ح�صنهن، فما 

ندل�صي يقع في هوى  �لذي جعل �لم�صتعين �لأ

أي�صاً م������ن �لجو�ري �لح�صان؟ ولماذ�  ثالث �

ألزم نف�صه باحتذ�ء ق�صيدة �صلفه �لم�صرقي  �

أنه كان   �لظن �
ّ
جملة وتف�صي������اًل؟ يغلب علي

يرمي من ور�ء ذلك �إلى �إظهار �قتد�ره على 

�لنظم من جهة، و�فتخ������اره �أي�صاً من جهة 

�أخرى باأبهة ملكه ومبلغ حبه.

وطبيع������ي �أن ه������ذ� �لمنحى ف������ي �لنظم 

و�لمعار�ص������ة �ل�صعري������ة، و�إن كان د�لً عل������ى 

�لبر�ع������ة �لفنية، فاإنه يعني في �لوقت نف�صه 

�أن مث������ل هذ� �ل�صعر ل ي�ص������در عن عاطفة 

أو معاناة ذ�ت �ص������اأن، �إنه نوع من  حقيقي������ة �

أو �للهو �لرفيع. �لعبث �لفني �

كذلك بو�صعنا �أن نذهب �إلى �أن معار�صة 

�لخليفة �لم�صتعين للخليفة �لر�صيد �إنما تدور 

ندل�صيين  في حلبة �لتناف�س �لمعهود بين �لأ

ندل�س  و�لم�صارقة، وحر�س �أهل �لمغرب و�لأ

أبناء عمومتهم، �صو�ء في عالم  على مجار�ة �

د�رة و�ل�صيا�ص������ة، �أو في مج������ال �لتاأليف  �لإ

دب، وذلك م������ن منطلق �لرغبة �لعارمة  و�لأ

ف������ي توكي������د �ل������ذ�ت و�إثبات �لق������درة على 

�لمج������ار�ة و�لتباري. ول ري������ب �أن �ل�صهرة 

�لو��صعة �لت������ي حظي بها ه������ارون �لر�صيد 

�صالمي بل في �لعالم  عهدئ������ذ في �لعالم �لإ

ندل�صي باأن  �لقديم، قد �أغرت �لم�صتعين �لأ

يت�صب������ه به، و�أن ينجح في �ل�صعر مثلما نجح 

أي�صاً �أن  ف������ي �لحكم، وذلك فيما يتيح ل������ه �

يحقق ذ�ته وير�صي طموحه.

أ�صعارهم  و�أغلب هوؤلء كانت تتجلى في �

مالمح �لعظمة وتتردد خاللها نبر�ت �لعزة، 

م������وي �لحكم  مير �لأ ومن ه������ذ� �لقبي������ل �لأ

�لرب�صي حفيد �لد�خل، �إذ يقول:

ظ����ل ف����ي ف������رط ح���ب���ه م��م��ل��وك��������ًا

م��ل��ي��ك�����������ًا  ذاك  ق���ب���ل  ك�����ان  ول����ق����د 

ت���رك���ت���ه ج���������اآذر ال���ق�������ض���ر ���ض��ّب��������ًا

تريك�ا ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  م�����ض��ت��ه��ام��ًا 

ي��ج��ع��ل ال���خ���ّد را����ض���ي���ًا ف����وق ُت���رب

ل���ل���ذي ي��رت�����ض��ي ال���ح���ري���ر اأري��ك��������ا 

ه���ك���ذا ي��ح�����ض��ن ال���ت���ذل���ل ب��ال��ح��������ر

م��م��ل��وك��������ًا ال����ه����وى  ف����ي  ك������ان  اإذا 

بيات كمعظم مثيالتها تحر�س  وهذه �لأ

على �إبر�ز �لت�صاد في نف�س �لمحب، و�إظهار 

�لمفارق������ة بين حاله م������ن �لنفوذ و�ل�صلطان 

في �صدة �لملك، وحال������ه تحت وطاأة �لحب 

و��صتب������د�د �لحبيب، بحي������ث �أ�صبح �لمالك 
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ممل������وكاً، و�لحر عب������د�ً. وو��ص������ح �أن هذه 

�لمعاني معه������ودة في �صع������ر �لذين يتولون 

أرف������ع �لمنا�صب،  �صوؤون �لحك������م ويتبووؤون �

وه������ي في �لغال������ب معادة مك������رورة، وقلما 

تنطوي على �لطر�فة و�لبتكار.

بيات من  كذل������ك يالحظ على ه������ذه �لأ

أ�صباهها،  �لوجهة �ل�صعورية ما يالحظ على �

فالتغ������زل فيه������ا عائم �صطح������ي يفتقر �إلى 

�لح������ر�رة و�لمعاناة ووق������دة �لح�س، ومرد 

ذلك �إلى �أن عاطقة �ل�صاعر هنا لم تن�صب 

على غ������ادة بعينها �صلبت لب������ه بفتنتها، بل 

تتحدث عن جمل������ة من �لح�صناو�ت �لالتي 

أبهاء �لق�صر، وير�هن  يرتعن كالظباء ف������ي �

مي������ر �ل�صاعر في غ������دوه ورو�حه. و�إذ�  �لأ

كانت �صم������ات �ل�صبا و�لر�صاق������ة و�لجمال 

غالبة عليه������ن، فهل ي�صتتبع ذل������ك �أن يقع 

�ل�صاعر في حبهن جميعاً على هذ� �لنحو، 

و�أن يغدو �صباً م�صتهاماً ثم يبيت مطروحاً 

ر�س، �صارعاً، ذلي������اًل، تاركاً خده  عل������ى �لأ

فوق �لتر�ب...؟

بيات �إلى �أهم مقومات  �إنَّ �فتقار هذه �لأ

�ل�صعر وه������و �ل�صدق �لفني وحر�رة �لتجربة 

�صعار،  يجعلها من قبيل خفائف �لمقطعات و�لأ

مير �ل�صاعر  وذلك على �لرغم من حر�س �لأ

على �فتعال عاطفة �لحب و�لهيام و��صطناع 

ألفاظ �لع�صاق  حالة �للوعة و�لجوى، وح�صده �

و�لغزليين مثل: )�لح������ب و�لهيام، و�ل�صبابة 

و�لهوى، و�لتذلل و�ل�صر�عة....(.

بيات و�أمثالها  ويبدو لنا �أخير�ً �أن هذه �لأ

تنم عن رغبة عارمة لدى �أ�صحابها من ذوي 

مر في �أن يثبتو� جد�رتهم في  �لباأ�س و�أولي �لأ

عالم �ل�صعر ويدلو� بدلوهم مع �ل�صعر�ء.

وفي تر�ثنا �ل�صع������ري من هذ� �لقبيل 

نم������وذج متمّيز م������ن ق�صائ������د �لتذلل في 

�لحب لدى كب������ر�ء �لدولة، وهو عبد �هلل 

�بن طاهر �أحد �أعم������دة �لحكم في دولة 

أ�صهر ولتها، وقد و�صف  �لعبا�صيين ومن �

أّنه �صي������د نبيل وثق ب������ه �لخليفة وقربه  با

أي�ص������اً �أديب ظريف  أّنه � و�عتم������د عليه، و�

أبو �لفرج في كتابه  جيد �لغناء، ن�صب �إليه �

غاني( �أ�صو�ت������اً كثيرة، وله �صعر مليح  )�لأ

ور�صائ������ل ظريفة، وقد تول������ى �ل�صام مدة 

وم�صر مدة �أخرى، يقول:

النج�ل ع��ي��ن  الأ ُتليننا  ق��وم  نحن 

ع���ل���ى اأن�����ن�����ا ُن���ل���ي���ن ال��ح��دي�����������������دا

العين تقتادنا  الظباء  اأي��دي  طوع 

���ض�����������ودا  ون���ق���ت���اد ف���ي ال���ط���ع���ان الأ

البي�س تملكنا  ثم  ال�ضيد،  نملك 

ال���م�������ض���ون���ات اأع���ي���ن���ًا وخ�������������������دودا

ونخ�ض�ى ����ض���ود  الأ �ضخطنا  تتقي 

ال�ضلودا تبدي  حين  الغيد  غ�ضب 

ف���ت���ران���ا ي����وم ال���ك���ري���ه���ة  اأح�����������رارًا

وف�����ي ال�����ض��ل��م ل���ل���غ���وان���ي ع��ب��ي�����������دا
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بي������ات، ولكنه  فه������ذ� ن�������س مح������دود �لأ

ينط������وي على قدر و�فر م������ن �ل�صعرية، وهو 

يجلو للقارئ وجهي �صاحبه �لمتقابلين: وجه 

�لفار�س �لمغو�ر ووجه �لمحب �لمتيم، وهما 

وجه������ان متكامالن ل�صخ�صية ف������ذة محببة، 

تجاورت فيها �لقوة و�لرقة على نحو معجب، 

أبيات������ه بمجموعة من  وق������د �أغن������ى �ل�صاعر �

�ل�ص������ور �لتي �صم������ت باأ�صلوبه وولدت خالله 

عن�صر �لخيال �ل�صائق.

وق������د يع�صر عل������ى �لناق������د �أن ي�صنف 

بيات �صمن غر�������س �صعري معين،  هذه �لأ

وربم������ا �صح و�صعها في مج������ال �لفخر، �أو 

جعله������ا في مو�صوع �لغ������زل. ولعله �أدخلها 

في غر�س �لحما�صة، �أعرق �أغر��س �ل�صعر 

أبلغها دللة على �أ�صالة  �لعربي و�أغزرها، و�

بيات تنطوي على مزيج عذب  �لعرب. فالأ

من معاني �لح������ب و�لحرب، �صاأن كثير من 

أ�صع������ار �لحما�ص������ة عند �لع������رب، من مثل  �

م������ا �صدر ع������ن عنترة �لعب�ص������ي وعامر بن 

�لطفي������ل وعمرو بن معد يك������رب �لزبيدي 

و�أمثالهم م������ن �ل�صع������ر�ء �لفر�صان. كذلك 

�أح�صن �ل�صاعر �بن طاهر في خلق �لتاآلف 

�لمن�صود بين هذين �لعن�صرين على �لرغم 

م������ن تباينهم������ا تباي������ن �لبيا�������س و�ل�صو�د، 

لفاظ �ختارها  وذلك بف�صل جملة م������ن �لأ

وبرع في توظيفها ف������ي �صبيل تحقيق هذ� 

�لتباين �لمت�صق، وكان ��صتخد�مه �لبديعي 

لجماليات �لطباق �ل������ذي �قت�صته �لثنائية 

�لمتقابلة في �أ�ص������ل �لمو�صوع و�صيلته �إلى 

ذل������ك، فاأ�صج������ع �لفر�صان �لذي������ن بو�صعهم 

�أن يلين������و� �لحديد عل������ى �صدته �صرعان ما 

تلينهم عي������ون �لغو�ني وتفل �صطوتهم، كما 

أق������وى �لرج������ال �لذين يقت������ادون �أعتى  �أن �

بطال ل يلبث������ون �أن ينقادو� �إلى �أ�صعف  �لأ

�لنا�س ويغدو� �صرعى �لجمال.

ه������ذ� هو �بن طاهر، وه������ذه هي جبلته، 

�إنه ي�صتد في باأ�ص������ه كالحديد، وفي �لوقت 

نف�ص������ه، يرق بم�صاع������ره كالحرير، فقد خلق 

للح������ب وللحرب معاً. ه������و �لحر �لكريم في 

�صاح������ات �لقت������ال، وهو �لعب������د �لذليل �أمام 

ربات �لحجال.

ومجمل �لق������ول، وفي �صوء ما تقدم من 

أ�صعار يبدو جلياً �أن �لعنفو�ن �لمعهود لدى  �

�لم������رء كثير�ً م������ا يتو�رى �أمام م������ّد �ل�صعور 

وطغيان �لعاطفة، و�إذ ذ�ك تنقلب �لمفاهيم 

ل������دى �ل�صاع������ر �لمحب،  مور  وتختل������ط �لأ

فال تك������ون ثمة غ�صا�ص������ة �أن يغدو �لمالك 

مملوكاً و�أن ي�صير �لحر عبد�ً. كذلك ي�صبح 

�لخ�ص������وع للحبي������ب �صرفاً، و�لقت������ل ب�صببه 

ل������ذ�ذة و�لظلم عدلً، و�لتذلل عزة... �أي �أن 

أو �صرعة �لمحبين يوؤول  كل مفه������وم �لع�صاق �

�إلى �لنقي�س، وكل �إ�صاءة ت�صير �إلى �إح�صان، 
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وقد �صاد هذ� �لمنحى من �لغزل لدى عدد 

و�فر من �ل�صع������ر�ء، وطفحت بهذه �لمعاني 

أ�صعار كثير من �لمحبين و�لع�صاق في تر�ثنا  �

دبي �لحافل. �لأ

كم������ا يالحظ عل������ى �ل�صع������ر�ء في هذ� 

�ل�صدد جنوحهم للنزعة �لقدرية في حياتهم 

أة �لحبيبة، حيث يغلب  �لعاطفية تج������اه �لمر�

على نفو�صهم �لت�صليم بما هو كائن و�لر�صى 

بما ه������و مق�صوم، وطبيع������ي �أل تجد نزعات 

�لرف�س و�لتمرد، ومعاني �لتحدي و�لت�صدي 

حي������ز�ً ذ� �ص������اأن، ف������ي غمار ذل������ك �لطغيان 

�لعاطفي و�ل�صتهو�ء �ل�صعوري. فالمحب �أو 

أبعد ما يكون عن مطمح �لنت�صار،  �لعا�صق، �

أنه يفتق������ر عادة �إلى �إر�دة �لتغيير، و�إذ�  كما �

كانت هنال������ك �صمة تغلب على طباع �لع�صاق 

و�لمحبين، وتغدو قا�صماً م�صتركاً بينهم، فهي 

�لت�صب������ر و�لتجلد، �إنهم ف������ي غمرة هيامهم 

يتحملون م������ا يحل بهم من �صن������ى ون�صب، 

و�ص������دود وهجر، وجفوة وحرم������ان. بل �إنهم 

كثي������ر�ً ما ي�صتعذبون ما ه������م فيه من مر�رة 

أ�صى، ويلذه������م تعذيب ذو�تهم فيما ي�صميه  و�

علماء �لنف�س بالنزعة �لمازوكية.

و�إذ� كانت ه������ذه �لظاه������رة �لغزلية قد 

لقيت هوى في نفو�س جمهرة متذوقي �ل�صعر 

�صعار �لتي �صدرت على  بوجه عام، ف������اإنَّ �لأ

وجه �لتحديد ع������ن �لعظماء و�لكبر�ء ولدت 

ف������ي �صائر �لنفو�������س مذ�قاً خا�ص������اً، قو�مه 

�لمفارقة �لمحببة بين حال �ل�صاعر �لمحب 

وهو في موقع������ه �لجتماعي �لرفيع، وحاله 

وهو في موقعه �لنف�ص������ي �لو�صيع، وهذ� ما 

ي�صتدع������ي تاألق جمالية �لت�صاد بين �لحالين 

د�ء �لفني. ومن �لطبيعي �أن  على �صعي������د �لأ

أولئك �لكبر�ء عل������ى �إبر�ز مالمح  يحر�������س �

أ�صعارهم �صعياً �إلى �إ�صباع  �لعظمة و�لجاه في �

أناهم وتوكيد ذ�تهم، وذلك من خالل تكوين  �

تلك �لمعادلة �ل�صعبة، معادلة �لمتعار�صين 

�لقائمة على �لتقابل و�لتنافر، و�لتي تتبدى 

عل������ى �صعيد و�حد، وتتجلى من خالل تعانق 

�لت�صاغر و�لتفاخر، وتو��صج �لعز و�لذل.

�صعار �لتي كان يطيب للكبر�ء  ومثل هذه �لأ

و�صر�ة �لقوم نظمها، �إنما ت�صير �إلى هاج�س 

ملّح ف������ي �أعماقهم، وهو �إظه������ار �قتد�رهم 

على �لنظم، وتطلعهم �إلى �أن يعدو� من قبيل 

أّنهم لي�صو� مجرد  �ل�صعر�ء وقافلة �لع�صاق، و�

أم������ر�ء. ول ريب �أي�صاً في  أو � أو ولة � مل������وك �

�أن ه������وؤلء �ل�صاد�ت وج������دو� في �صعر �لغزل 

متنف�صاً للقول، ماد�م �لمديح لي�س من �صاأنهم، 

و�لهجاء ل يليق بمنزلتهم، كما ل يح�صن بهم 

ا �لفخر،  مَّ
أ نظم �لمر�ثي و�إظه������ار �لتفجع. �

أ�صد مو�تاة  أق������رب �أغر��س �ل�صعر �إليه������م و� �

لنفو�صه������م، فقد كان تناولهم �لفني له رفيقاً 

غير مبا�صر، وذلك بق�صدهم �إليه من خالل 
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أ�صعارهم  �لغزل نف�صه. وهكذ� تو��صجت في �

معاني �لفخر و�لغزل، وتمازجت تمازج �لماء 

جمال �صائغة  و�لر�ح، فغ������دت ق�صائدهم بالإ

معجبة ��صتطاع������ت �أن تر�ص������م حولها هالة 

محببة كانو� حري�صي������ن على �أن يعرفو� بها 

. بين �لمالأ

�إّن ت�صاغ������ر ذوي �ل�صلطان و�ل�صولجان، 

وتفاخرهم ف������ي �لوقت نف�ص������ه، وعلى هذ� 

�لنحو م������ن �لتباين و�لتاآلف، جدير�ن بتوليد 

دها�س في فن  ط������ر�ف و�لإ ق������در �أكبر من �لإ

�لقول.

ومهم������ا يكن من �أمر ف������اإن هذ� �لمنحى 

في �ل�صعر ينط������وي على �صمة مميزة، ت�صكل 

مع �صمات �أخرى، م�صابهة �أو مغايرة، مالمح 

�صيل  �لغ������زل، هذ� �لغر�س �لب������ارز و�لفن �لأ

أدبنا �لعربي. في �

طوق �لحمامة، ف�صل �لكالم في ماهية �لحب)5(، تحقيق ح�صن كامل �ل�صيرفي، �لقاهرة، د.ت.  -

ردن )1985م(. �صبهاني، تحقيق �إبر�هيم �ل�صامر�ئي، �لأ أبو بكر محمد �لأ كتاب »�لزهرة« �  -
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ديو�ن �بن �لرومي، تحقيق �لدكتور ح�صين ن�صار، د�ر �لكتب �لم�صرية، �لقاهرة )1973م(.  -

ديو�ن �لبحتري، تحقيق ح�صن كامل �ل�صيرفي، د�ر �لمعارف، بيروت )1977م(.  -
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ناقدة ومترجمة من �صورية.  ❁

طبيعة العالقة بني اللغة والفكر

هبة اهلل الغالييني

❁

رية، وال�سلوك االجتماعي، سرية، وال�سلوك االجتماعي، سرية، وال�سلوك االجتماعي،  س الثقافة الب�س الثقافة الب�  يقول الدو�سهك�سيلي )Aldous Huxley(: »اإنَّ

والتفكير كل ذلك اليوجد في غياب اللغة«.

غل سغل سغل  سغة بالتفكير، ت�سغة بالتفكير، ت� غة بالتفكير، ت�و�ص عالقة اللغة بالتفكير، ت�و�ص عالقة اللّ و�ص عالقة اللسو�ص عالقة اللس س�سئلة، التي تثار بخ�س�سئلة، التي تثار بخ� صمن هنا كان������ت والتزال بع�صمن هنا كان������ت والتزال بع�ص االأ

ص علماء النف�ص علماء النف�ص المهتمين بدرا�سة اللغة. ومن  اساساً سو�سو� و�سو�س سبال الباحثين في كثير من المجاالت، وخ�سبال الباحثين في كثير من المجاالت، وخ�

إ�سئلة: هل نحن في حاجة اإلى لغة لكي ن�ستطيع التفكير؟ اأم هل نحن في حاجة  إ�سئلة: هل نحن في حاجة  اأمثلة هذه االأ

أنها  أم ا لة، سلة، سلة، ا سل������ى تفكير لن�ستطيع الكالم؟ وهل مهارات التفكير واللغة تنم������و ككيانات منف�سل������ى تفكير لن�ستطيع الكالم؟ وهل مهارات التفكير واللغة تنم������و ككيانات منف� اإ

خر؟ هل ن�ستطيع اأن  أيهما ي�سبق االأ خر، وا أيهما يعتمد على االأ ها منذ البداية؟ سها منذ البداية؟ سها منذ البداية؟ ا سترتبط ببع�سترتبط ببع�

نتكلم دون تفكير؟ وهل هناك تفكير بال كالم؟

دد سدد سدد  سننا ب�سننا ب� أ امل للعالقة بين اللغ������ة والتفكير، وكل ماهنال������ك سامل للعالقة بين اللغ������ة والتفكير، وكل ماهنال������ك سامل للعالقة بين اللغ������ة والتفكير، وكل ماهنال������ك ا سن بي������ان �سن بي������ان � اليوج������د حتى االآ

عب تجميعها. ورغم تباين سعب تجميعها. ورغم تباين سعب تجميعها. ورغم تباين  س دالئل البحوث الت������ي ي�س دالئل البحوث الت������ي ي� ص�سا�ص�سا�ص اوجه������ات نظ������ر وتاوجه������ات نظ������ر وتاأمالت نقوم على اأ
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وجهات النظر ه������ذه، ورغم اأن العالقة بين 

اللغة والتفكير كان������ت دائماً مو�ضع خالف، 

ن  افافاإنَّ الباحثين ي������كادون يتفقون جميعاً الآ

على اأن هناك ارتباطاً بينهما.

������وغ ف������ي كلم������ات ض������وغ ف������ي كلم������ات ض������وغ ف������ي كلم������ات  ضن ن�ضن ن� أ إواإذا حاولن������ا ا إو

ابقة لهذه ضابقة لهذه ضابقة لهذه  ض������ات ال�ض������ات ال� ������ات ال�ض������ات ال�ض ضموج������زة نتائ������ج الدرا�ضموج������زة نتائ������ج الدرا�

انجد انجد اأن الح������ل الذي اقترحه  نجد ضنجد ض ضكل������ة ف�ضكل������ة ف� كل������ة ف�ضكل������ة ف�ض ضالم�ضالم�

الها باحث������ون كثيرون، تالها باحث������ون كثيرون، تاأرج������ح دائماً، منذ 

ور وحتى الوقت الحا�ضر، بين ضور وحتى الوقت الحا�ضر، بين ضور وحتى الوقت الحا�ضر، بين  ضق������دم الع�ضق������دم الع� أ ا

قطبين متباعدين: التطابق والمتزاج التام 

ال من ضال من ضال من  ضنف�ضنف� أو التباع������د وال م������ن ناحي������ة، ا

ناحية اأخرى.

اأواًل: العالقة بين اللغة والتفكير: 

كلة ضكلة ضكلة  ضوائل م�ضوائل م� لم تظهر لدى الباحثين الأ

ح������ول عالقة التفكير باللغ������ة. فقد انتهى 

لوكية ضلوكية ضلوكية  ض�س ال�ض�س ال� �س ال�ض�س ال�ض ض�ض� �و�وؤ و(، مو(، م Watson( ون )ض������ون )ض������ون������ ضواط�ضواط�

القديمة، اإل������ى اأن التفكير هو اللغة. وبناء 

اعلى ذل������ك فاعلى ذل������ك فاإن التفكير عب������ارة عن تناول 

أو اأن التفكير عبارة  الكلمات ف������ي الذهن، ا

عن ع������ادات حركية ف������ي الحنجرة، اأو هو 

حدي������ث داخلي يظهر في الح������ركات قبل 

أّن التفكير  ع�ضاء ال������كالم، اأي ا وتية لضوتية لضوتية لأ ضال�ضال�

ّكالم �ضمني. ورّبما يك������ون ذلك هو الذي كالم �ضمني. وربما يك������ون ذلك هو الذي كالم �ضمني. ورّبما يك������ون ذلك هو الذي 

مريكية في  لوكي������ة الضلوكي������ة الضلوكي������ة الأ ض������ة ال�ض������ة ال� ������ة ال�ض������ة ال�ض ضق������اد المدر�ضق������اد المدر�

ليم ضليم ضليم  ض الت�ض الت� سلى رف�������سلى رف�������س ������رة مراحله������ا المبك������رة مراحله������ا المبّك������رة اإ

بوجود �أي متغير�ت و�صيطية بين �لمنبهات 

و�ل�صتجابات. �إّل �أن �لتجارب �لتي �أجريت 

عل������ى �لبك������م ت�صير �إلى �أن ه������ذه �لحقيقة 

ن �لت�صليم بمثل هذ�  غير مقنعة تمام������اً لأ

�ل������ر�أي يدعو �إلى �لتخلي عن �لم�صكلة من 

أ�صا�صه������ا. فال مجال للت�ص������اوؤل عن عالقة  �

أو �لكالم )حيث كان تركيز  �لتفكير باللغة �

و�ط�ص������ون مركز�ً عل������ى �لتفكير و�لكالم(. 

فال وجه لل�صوؤ�ل عن عالقة �ل�صيء بذ�ته. 

وهناك وجهة من �لنظ������ر �أقل تطرفاً، لها 

تاريخ طويل في علم �لنف�س �لرو�صي. ومن 

أولئك �لباحثين �لمبكرين �لذين عنو�  �أمثلة �

 )Sechenov( بهذه �لم�صكلة �صي�صن������وف

أبو �لف�صيولوجيا �لرو�صية، ومعلم  )1863م( �

بافلوف. فه������و يقول: »عندما يفكر �لطفل 

فهو يتكلم في �لوقت نف�صه. فالتفكير �لذي 

يحدث في �صن �لخام�ص������ة ينتقل بو�صاطة 

�لكلم������ات، وبالتاأكي������د من خ������الل حركات 

أي�صاً  �لل�ص������ان و�ل�صف������اه، وهو ماي�ص������دق �

بالن�صبة لتفكي������ر �لر��صدين«. ومعنى هذ� 

�أن نظرة علماء �لنف�س �لرو�صيين للم�صكلة 

موؤّد�ها �أن �للغة و�لتفكير مرتبطان تماماً 

بالطفولة. ولكن مع �لرتقاء ي�صبح تفكير 

�لر��صدين متحرر�ً من �للغة بطريقة ما �إذ 

قل- من ��صتجابات �لكالم  يتحرر -على �لأ

�ل�صريحة و�ل�صمنية.
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وق������د �كت�ص������ب ه������ذ� �لتج������اه دلل������ة 

كب������رى عل������ى ي������د عال������م �لنف�������س �لرو�صي 

)Vygotsky( في كتابه  �لرئي�س »�لتفكير 

 )Thought and Language( و�للغة« 

������ز فيه عل������ى منظور  )1934(، و�ل������ذي ركَّ

�رتقائي. ويت�صور فيجوت�صكى �أن �لكالم -

لدى �لطفل- يك������ون �جتماعياً في �لبد�ية 

ثم يليه �لكالم �لمتمركز حول �لذ�ت وبعده 

أو �لتفكير(. وهو بالطبع  �لكالم �لد�خلي )�

يناق�س �لت�صور �ل�صلوكي و�لتتابع �لرتقائي 

لدى بياجيه.

ويقرر فيجوت�صكى �صر�حة »�إنَّ تدفق 

�لتفكير لي�صاحبه ظهور متز�من للكالم« 

فالعمليت������ان لي�صتا متماثلتي������ن، وليوجد 

تطاب������ق جام������د بي������ن وح������د�ت �لتفكير 

ووحد�ت �ل������كالم. ويت�ص������ح ذلك عندما 

ي�ص������اء تنفي������ذ عملية �لتفكي������ر. فالتفكير 

ليدمج في �لكالم« كما يرى دي�صتوف�صكي 

)Dostoevski(، فالتفكي������ر ل������ه بن������اوؤه 
�لخا�������س، و�لنتقال م������ن �لتفكير للكالم 

لي�س م�صاألة ي�صيرة. فالتفكير –�إذن- في 

ر�أي فيجوت�صك������ى ليت������م �لتعبير عنه في 

كلمات، ولكنه ياأتي �إلى �لوجود من خالل 

هذه �لكلمات. و�لكالم �لد�خلي -بالن�صبة 

لفيجوت�صكى- لي�س مجرد �لنطق �ل�صوتي 

أو  أنه �صورة � للجم������ل، كما يرى و�ط�ص������ن، �

أ�ص������كال �لكالم، يقع بين  �صكل خا�س من �

�لتفكير و�لكالم �لمنطوق.

ويق������دم بياجيه )Piaget( -من ناحية 

�أخرى- ت�صور�ً يناق�س �لت�صور �ل�صلوكي. 

فمدر�صة بياجيه ترى �أن �لرتقاء �لمعرفي 

يحدث �أولً ثم يتبع������ه �لرتقاء �للغوي، �أو 

أنه ينعك�س � �أي �لتفكير -على لغة �لطفل،  �

وينمو تفكي������ر �لطفل خالل تفاعل �لطفل 

�صياء و�لنا�������س في بيئت������ه. ويتاأثر  م������ع �لأ

�رتق������اء �للغة ح�صب مدى تدخلها في هذه 

�صكال من �لتفاع������ل، لكنها لتنمو عبر  �لأ

�لنمو �لمعرفي. وي������رى بياجيه �أن �لكالم 

�لمتمركز ح������ول �لذ�ت يظهر لدى �لطفل 

�ل������ذي ي�صل������ك، ويتحدث كما ل������و كان كل 

ماير�ه ملكه هو، ويبدو غير قادٍر على فهم 

�صياء  أو �أن يدرك �لأ خرين، � وجهة نظر �لآ

من �لو�صع �لمختلف. 

�إنَّ �لح������و�ر �لمتمركز ح������ول �لذ�ت 

يم�ص������ي ح�صب موقف �لطف������ل �لحالي، 

أنه يق������وم بوظيفة تنظي������م وتوجيه  كما �

�ل������ذ�ت، وف������ي �لثالثة م������ن �لعمر يكون 

ن�صف منظوم������ات �لطفل متمركز�ً حول 

�لذ�ت. وينخف�س هذ� ب�صرعة �إلى �لربع 

في �ِصن �ل�صابعة، و�لكالم �لمتمركز حول 

�لذ�ت لي�صار �إليه بال�صرورة با�صتخد�م 

أنا«. �ل�صمير »�
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�إنَّ �لرتق������اء �لن�صبي لل������كالم �لمتمركز 

حول �لذ�ت، و�لكالم �لجتماعي ووظيفة كل 

منهما كانت محل خالف وجدل بين بياجيه 

وفيجوت�صك������ى، فكثيرون، ومنهم بياجيه، لم 

يو�فقو� على ر�أي فيجوت�صكى، فهو يفتر�س 

�أن كل �لكالم يكون �جتماعياً ب�صكل �صمني 

عل������ى �لرغم من ع������دم ��صتخد�م������ه د�ئماً 

دلة  خرين. و�أحد �لأ كو�صيلة للتخاطب مع �لآ

�لتي يعتمد عليها فيجوت�صكى، في �عتقاده 

أنه عند  ب������اأن �لكالم �جتماعي �أ�ص������اًل، هو �

و�صع طف������ل �صوي مع �آخر �أ�ص������م، �أو طفل 

�أجنبي فاإنَّ �ل������كالم �لمتمركز حول �لذ�ت 

يختف������ي، لذل������ك فال������كالم �لمتمركز حول 

فعال �لطفل. �لذ�ت مهم كموجه لأ

وينظ������ر فيجوت�صكى لل������كالم �لمتمركز 

أنه مرحل������ة �نتقالية من  ح������ول �لذ�ت على �

�ل������كالم �لجتماعي �إلى �ل������كالم �لد�خلي. 

وتدخي������ل �ل������كالم )�أي تحويل������ه �إلى كالم 

د�خلي( يعني �أن عملي������ات �لتفكير تحدث 

وتوجه من دون �لحاج������ة للكالم �ل�صريح. 

وهن������اك بع�������س �لباحثين ي������رون �أن �للغة 

و�لفكر ينبعان م������ن �أ�صول مختلفة. فهناك 

مايمكن �أن نطل������ق عليه �لتفكير قبل �للغة، 

و�ل������كالم �ل�صاب������ق عل������ى �لتفكي������ر �للذين 

يندمج������ان عند و�ص������ول �لطف������ل للمرحلة 

جر�ئية. وعلى �لرغم من ذلك فاإن  قب������ل �لإ

، حيث 
ً
�ندماج �لتفكير و�لكالم لي�س كامال 

ت�صتم������ر درجة من ��صتق������الل بع�س جو�نب 

�للغة و�لتفكي������ر. ويرّكز بياجيه على و�صف 

بنية �لنمو �لمعرفي »�أو مايحدث في تكوين 

�لمفه������وم«. وبنمو �لقدرة عل������ى ��صتخد�م 

�ل�ص������ور �لذهني������ة، و�لرموز عن������د �لطفل، 

فاإنه يدخل )ف������ي ر�أي بياجيه( �إلى مرحلة 

ماقب������ل �لعملي������ات، وهي �لمرحل������ة �لتالية 

للمرحلة �لح�صية وتبد�أ من �صن �لثانية حتى 

�ل�صابع������ة تقريباً، وقد �أطل������ق بياجيه على 

هذه �لمرحلة ��صم مرحلة ماقبل �لعمليات، 

أيه- ل يكون قد �كت�صب  ن �لطف������ل -في ر� لأ

�لقدرة عل������ى �لقيام بالعملي������ات �لمنطقية 

�لتي تت�صف بها �لمر�حل �لتالية في �لنمو 

أنه مع بد�ية �لتمثيل �لرمزي  �لعقلي. ذلك �

للبيئة، ونمو �لق������درة على �لت�صور �لذهني 

طفال  حد�ث فاإنَّه يتكون لدى �لأ �صياء و�لأ لالأ

مفاهيم غير نا�صجة ي�صميها بياجيه ماقبل 

طفال في  �لمفاهيم � مثاًل قد يكون لدى �لأ

هذه �لمرحلة فك������رة عامة وهي �أن �لطيور 

له������ا �أجنح������ة وتطير وغالب������اً ماتوجد على 

أبو�ب  أو �أن �ل�صيار�ت لها عجالت و� �ل�صجر، �

أنهم لي�صتطيعون  وتوج������د في �ل�صو�رع � �إل �

نو�ع �لمختلفة من �لطيور  �أن يميزو� بين �لأ

أو �ل�صيار�ت. وبمج������رد و�صول �لطفل �إلى  �

هذه �لمرحل������ة تاأخذ �لقدرة على ��صتخد�م 
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�لرموز و�ل�صور �لذهنية في �لزدياد ب�صكل 

و��ص������ح، وب�صرع������ة كبيرة، فت������زد�د قدرته 

�للغوي������ة زيادة هائلة، وي�صبح في �إمكانه �أن 

بد�عي.  أ�صاليب جديدة للّعب �لإ يت�صور �

ثالث������ة  بي������ن  فيمّي������ز  »�صت������رن«  ������ا  مَّ
أ �

�أ�صول لل������كالم: �لميل �لتعبي������ري، و�لميل 

�أن  �لجتماعي، و�لميل �لق�ص������دي. ويرى 

ن�صان على وجه  �لثالث هو �لذي يمّي������ز �لإ

ن�صان ف������ي مرحلة معينة  �لخ�صو�������س. فالإ

من مر�حل نموه �لنف�ص������ي يكت�صب �لقدرة 

�صياء عند تلفظه  على �أن يعني �صيئاً من �لأ

باأ�صو�ت معين������ة، وعلى �أن ي�صير �إلى �صيء 

�صياء. وفي �لحقيقة تمثل  مو�صوعي من �لأ

أفع������الً للتفكير،  فع������ال �لق�صدية � هذه �لأ

وبالتالي ف������اإنَّ ظهورها ي�صي������ر �إلى تعقيل 

وتو�صيع �ل������كالم. ولذ� يوؤك������د �صترن على 

�أهمية عامل �لمنطق في نمو �للغة، ويقرر 

أنه في �لمنط������ق �لطفلي تت�صح �لق�صدية  �

ن�صانية  وي�صطب������غ �ل������كالم بالخا�صي������ة �لإ

�لممي������زة. و�إذ� �أخذن������ا بوجهة نظر �صترن 

فعلين������ا �أن ن�صلم معه ب������اأن �لطفل في �صن 

�لع������ام ون�صف �إل������ى �لعامي������ن يتمتع بفهم 

�لعالق������ة بين �لرم������ز و�لمعن������ى، و�إدر�ك 

�لوظيف������ة �لرمزية للغ������ة، و�لوعي بمعنى 

د�رة، و�أخير�ً �لوعي  �للغ������ة وباكت�ص������اب �لإ

أو فك������رة عامة، و�إنَّ  بوج������ود قاعدة عامة �

�كت�صاف �لطفل للوظيف������ة �لرمزية للكالم 

يمّثل بالفعل عملية تفكيرية بكل مايحمله 

ذلك م������ن معنى وهو مالم يتاأكد من خالل 

نَّ مانعرفه 
عدد من �لدر��ص������ات �لتالية، لأ

عن عقل �لطفل في �صن �لعام ون�صف �إلى 

�ل�صنتين من �لعمر يتعار�س مع �لفكرة �لتي 

تفتر�������س �أن �لطفل في ه������ذه �ل�صن يكون 

قادر�ً على تلك �لعمليات �لعقلية �لمركبة.

وعلى �لرغم مّما تق������دم فاإنَّ �صترن لم 

يتط������رق �صر�ح������ة �إلى تن������اول مو�صوعات 

هامة كالكالم �لد�خل������ي ون�صاأته و�رتباطه 

بالتفكير، بل ��صتعر�س نتائج بحث بياجيه 

 ego -(عن �ل������كالم �لمتمركز حول �لذ�ت

طفال،  centric( في مناق�صته لمحادثات �لأ
أ�صكال �لكالم  متجاهاًل مالهذ� �ل�صكل من �

م������ن وظائ������ف، و�أهمية �رتقائي������ة. وب�صفة 

عامة لم يقّدم �صت������رن مايدل على نجاحه 

في رب������ط �لتغير�ت �لتركيبي������ة و�لوظيفية 

�لمعقدة في �لتفكير بنمو �لكالم. وتتلخ�س 

�صا�صية �لتي ل������م تتك�صف من  �لحقائ������ق �لأ

خالل �لدر��صة �لرتقائية للتفكير و�لكالم 

في �أن �لعالق������ة بينهما تخ�ص������ع لتغير�ت 

كثيرة. ولي�صير �لتقدم في �لتفكير و�لتقدم 

في �ل������كالم بطريقة متو�زن������ة، فمنحنيات 

نموهما تتالق������ى وتتباعد، ويمكن �أن نذكر 

�لحقائق �لتالية: 
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أ � للتفكير و�لكالم في تطورهما �أ�صول  �

مختلفة.

ب � يمك������ن �أن نح������دد مرحل������ة لماقبل 

�لن�صاط �لعقلي في �لنمو �لكالمي للطفل، 

ومرحلة لماقبل �للغة في نمو تفكيره.

ج� � ي�صير نمو �ل������كالم و�لتفكير -حتى 

فت������رة معينة- ف������ي خط������وط مختلفة دون 

خر. �رتباط �أحدهما بالآ

د � عن������د نقط������ة معين������ة تتالق������ى هذه 

�لخطوط، وبعدها ي�صي������ر �لتفكير كالمياً 

و�لكالم عقلياً.

�لناحي������ة  م������ن  نت�ص������ور،  �أن  ويمك������ن 

�لتخطيطي������ة، �لتفكير و�ل������كالم كد�ئرتين 

متد�خلتين، في �أجز�ئهما �لمتد�خلة يّتحد 

�لكالم و�لتفكير لينتج������ا ماي�صمى �لتفكير 

أو  أ�صكال �لتفكير � �لكالمي، ليت�صم������ن كل �

أ�صكال �لكالم. وماهو جدير بالذكر هنا  كل �

�أن هذ� �لتجاه �لذي يرى �لف�صل بين �للغة 

و�لتفكير -كمقابل لالتجاه �ل�صلوكي- لي�س 

ح�صن، فمن يرون �أن  أو �لأ مثل � بالتج������اه �لأ

أو ثوب لها،  �لكالم تعبير خارج������ي للفكرة �

أو م������ن ينزع������ون �إلى تحري������ر �لتفكير من  �

كل �لمكونات �لح�صية بم������ا فيها �لكلمات، 

يت�ص������ورون �لعالق������ة بين �لفك������رة و�لكلمة 

كعالقة خارجية بحتة. وهم بذلك ليحلّون 

نهم يدر�صون خ�صائ�س �لتفكير  �لم�صكلة، لأ

م�صتقاًل، ث������م خ�صائ�س �لكالم معزولً عن 

�لتفكي������ر ث������م يت�صورون وج������ود عالقة بين 

أنه������ا �رتباط �آلي خارجي  ه������ذ� وذ�ك على �

لعمليتين مختلفتين. وعلينا �أن نت�صور -في 

�صوء ماتقدم- ما�صيحدث عند �لف�صل بين 

�ل�ص������وت و�لمعنى، وه������ل �صتختلف عندئذ 

�صو�ت �لب�صرية.  �أ�صو�ت �لحيو�نات عن �لأ

ذلك �أن ع������زل هذين �لكيانين عن بع�صهما 

يفقدهما خ�صائ�س �لكالم �لتي تمّيزه عن 

�صو�ت �لموجودة في �لطبيعة.  كل �لأ

أو �رتباطهما  �إنَّ وحدة �للغ������ة و�لتفكير �

نجده������ا في �لجانب �لد�خل������ي للكلمة، �أي 

في معناها. ومعنى �لكلمة و�كت�صافه يعتبر 

عم������اًل للتفكير، وبجانب ذلك يعتبر �لمعنى 

أ م������ن �لكلم������ة. فالكلمة من  ج������زء�ً ليتجز�

دون معن������ى لي�صت كلم������ة، و�إنما هي �صوت 

ف������ارغ. و�لكلم������ة بافتقاره������ا �إل������ى �لمعنى 

لتنتم������ي �إل������ى عالم �ل������كالم. وعلي������ه فاإنَّ 

�لمعنى يمكن �عتب������اره -بدرجة متكافئة- 

ظاهرة كالمي������ة وظاهرة منتمية �إلى مجال 

�لتفكير وهو يمثل وح������دة �لتفكير �للغوي. 

وي������رى بع�صهم �أن هناك تو�زناً بين �لتفكير 

و�للغة. ولينبغ������ي �أن توؤخذ �لعالقة بينهما 

أو  أنها عالقة �صببية. فقد تُ�صاغ �للغة � على �

ل من خالل �لظروف �لبيئة، و�لتنظيم  تُ�صكَّ

أ�صاليب �لتفكي������ر �ل�صائدة،  �لجتماع������ي، و�
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وهذ� ل يمنع �للغة من �لتاأثير في �لتفكير، 

أنه ليمك������ن �لق������ول �إنَّ در��صة �للغة  رغ������م �

في حد ذ�تها يمك������ن �أن تعين على تو�صيح 

�لخا�صية �لعامة للتفكير لدى م�صتخدميها. 

وفي مقابل �لتجاهي������ن �ل�صابقين: �لتجاه 

أنه  ول يمثل������ه �ل�صلوكي������ون )�ل������ذي يرى � �لأ

أنهما  ليوجد ف������رق بين �للغ������ة و�لتفكير، و�

�صيء و�حد(، و�لتجاه �لثاني هو �لذي يمثله 

فيجوت�صكى وبياجي������ه )و�لذي يرى �لف�صل 

بي������ن �للغة و�لتفكير(. ويوج������د �تجاه ثالث 

يرى �أ�صحاب������ه �أن �للغة و�لتفكير متر�بطان 

�رتباطاً وثيقاً، باعتبار �أن �للغة هي �لوعاء 

أو �لمظهر �لخارجي �لذي يتم تقديم �لفكر  �

ن�صان  من خالله. وم������ع �أن مايدور بخلد �لإ

يمكن �لتعبير عنه باأكثر من و�صيلة، كالر�صم 

أكثر  أو �لمو�صيقا، �إّل �أن �للغة هي � لو�ن، � بالأ

فكار،  دو�ت �صيوع������اً في �لتعبي������ر عن �لأ �لأ

بل هي �أكثرها دقة و�صمولً ومبا�صرة. نحن 

لن�صتطيع -كب�صر- �أن نفكر في �صيء لت�صمح 

أننا لن�صتطيع �أن  به كفاءتنا �للغوية، كم������ا �

نتكلم عن �ص������يء لن�صتطي������ع �لتفكير فيه، 

فنحن محكومون �إلى مدى معين في �أفكارنا 

و�أفعالن������ا باللغة �لتي نعرفها. و�لدليل على 

وجود مثل هذه �لعالق������ة �لوثيقة بين �للغة 

أنا �أعرف  و�لتفكير بترجمة قولنا �أحيانا: »�

أ�صرحه«،  ما�أعني������ه، ولكني ل�أعرف كي������ف �

ويوحي ذل������ك �لقول �إنَّه في بع�س �لحالت 

يمك������ن �أن يكون �لتفكير م�صتقاًل عن �للغة. 

أنو�ع من �لتفكير، بع�صها  ة � كما �أن هناك عدَّ

خر يبدو  يبدو مرتبطاً باللغ������ة، وبع�صها �لآ

�أقل �رتباطاً بها.

ومانق�شد هنا بالتفكير هو:

أو  فكار �ص������و�ء كانت �صور�ً ذهنيًة � � � �لأ

�أفكار�ً مجردًة.

ب � �لتجاهات �لعامة للتفكير، وطر�ئق 

أ�صاليبه. �لتفكير و�

وه������ذ�ن �لمحور�ن هما �لل������ذ�ن تتبدى 

م������ن خاللهما ب�ص������كل و��ص������ح �لعالقة بين 

�لتفكي������ر و�للغ������ة. فاألفاظ �للغ������ة تعّبر عن 

ن�صان،  ف������كار �لمناظرة لها في عق������ل �لإ �لأ

وتدل عليها. وقد عّبر عن هذ� �لمعنى »دي 

ف �للغة باأنها »مجموعة  �صو�صير« عندما عرَّ

ف������كار« غير �أن  من �لعالم������ات تعّبر عن �لأ

�لتفكير ليكون تفكير�ً �إّل �إذ� مار�س �لعقل 

�صا�صية، وه������ي »�لربط«، �أي �إذ�  وظيفته �لأ

ا لتكوين فكرة  تم �لربط بين عّدة �أفكار، �إمَّ

موّحدة عن �صيء من عّدة �صور ذهنية، و�إّما 

لتكوين فكرة مجردة عن �صيء من مجموعة 

أو �لمت�صابهة في  ف������كار �لمتماثل������ة � م������ن �لأ

أكثر، و�إّم������ا لتكوين �تجاه عام في  أو � �صفة �

�لتفكير ي�ص������ود �أغلب مو�صوع������ات �لفكر: 

أو �لتجاه �ل�صتدللي  كالتجاه �ل�صتقر�ئي �
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بوج������ه عام. و�للغ������ة ترتب������ط بالتفكير من 

ف������كار، وز�وية  هاتي������ن �لز�ويتين، ز�وية �لأ

فكار يتم �لتعبير  �لتجاهات �لفكري������ة. فالأ

لف������اظ وبال�صياق������ات �لت������ي ترد  عنه������ا بالأ

لفاظ. كما يت������م �لتعبير عن  فيها تل������ك �لأ

�للغوية  بالتعبي������ر�ت  �لفكرية  �لتجاه������ات 

�لمختلفة. وتنبثق من هذ� �لتجاه -ب�صفة 

عامة- ثالث������ة �تجاهات فرعي������ة: �لتجاه 

ول: يرى �أ�صحابه تغليب جانب  �لفرع������ي �لأ

�لتفكي������ر في تاأثي������ره على �للغ������ة. فبرونو 

)Brunot( ي������رى �أن �لتفكي������ر �صابق على 
�للغة �لت������ي ينح�صر دورها في �لتعبير عنه 

بالذ�ت، حيث ينا�صب كل حدٍث فكري حدثاً 

لغوياً. ولم������ا كانت �للغات تت�صكل. في جزء 

فكار، و�لقدر�ت �لموؤّثرة،  منها بو�صاط������ة �لأ

فر�د  و�لعو�مل �لجتماعية �لتي يمتلكها �لأ

فاإنَّ لها مالمح م�صتركة �أو عموميات، حيث 

�صياء  �صارة لالأ �إنَّ �لنا�������س يحتاجون �إل������ى �لإ

أث������ر وتت�صكل �إلى حد ما  ف������اإنَّ كل �للغات تتا

بالخ�صائ�س �لعار�صة للتفكير و�لتكنولوجيا 

 )Korzybsky( و�لثقافة. ويقرر كورزب�صكي

نَّ طريق������ة �لتفكير ل������دى مجتمعات معينة 
أ �

أ�صل������وب تر�كيبهم �للغوية.  هي �لتي تحدد �

ن �لتفكير عند �لعرب  فعلى �صبيل �لمثال، لأ

و�لفرن�صيين يغلب عليه �لطابع �ل�صتدللي 

)deductive( ف������اإن �ل�صفة ف������ي لغتهما 

نجليز  تتبع �لمو�صوف بينما �لتفكير عند �لإ

أت������ي  تفكي������ر ��صتقر�ئ������ي )inductive(، تا

�ل�صف������ة قبل �لمو�ص������وف. �لتجاه �لفرعي 

أكثر تاأثير�ً  �لثاني: يعتقد �أ�صحابه �أن �للغة �

ل������دى �لجماعات.  في �لتفكي������ر خ�صو�صاً 

أن�صاقاً  فاللغة لتوجد في فر�غ. �إنها تخدم �

�أخ������رى في �لعق������ل �لب�ص������ري )وتتاأثر بها(، 

ف������كار فينبغي �أن  نه������ا ت�صتخدم لنقل �لأ ولأ

فكار.  يعك�������س بناوؤه������ا ووظيفتها ه������ذه �لأ

أن�صاق  نها ت�صتخدم ف������ي �لتو��صل د�خل � ولأ

�جتماعي������ة وثقافية معّقدة ف������اإّن وظيفتها 

أي�صاً. وبالتالي  وبناءها يتاأثر�ن بهذه �لقوى �

فاإّنه بمجرد �أن نتعلم كيفية ��صتخد�م �للغة 

فاإنها ت�صبح قوة في حد ذ�تها فت�صاعدهم 

أنها تعيق هذ� �لتفكير  عل������ى �لتفكير )رغم �

حي������ان(. �إنَّ �لن�ص������ق �للغوي  في بع�������س �لأ

فكار �لمنطوقة،  ع������ادة �إنتاج �لأ أد�ة لإ لي�س �

فكار، وهو �لمبرمج  و�إّنما هو �لم�ص������كل لالأ

و�لموجه للن�صاط �لعقل������ي للفرد، ولتحليل 

�لنطباع������ات، و�صياغة وح������د�ت �لتفكير. 

ف������كار لي�ص������ت عملية  ه������ذه �ل�صياغ������ة لالأ

م�صتقلة، و�إنما هي جزء من �لنحو، وتختلف 

من لغة �إلى لغة �أخرى. وترجع �أ�صول �لقول 

نَّ �للغ������ات �لمختلفة توؤثر في �لتفكير 
أ �إلى �

بطر�ئ������ق مختلف������ة �إل������ى بد�ي������ة �لفل�صفة. 

ويحمل فر�س �لن�صبي������ة �للغوية، و�لحتمية 
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 linguistic relativity and( للغوي������ة�

��ص������م   ،)linguistic determinism
»فر�������س وورف« )Lee Whort( في علم 

مريكي. وي�صتمد وورف �أ�صول  �لجتماع �لأ

 .)E. Sapir( أ�صتاذه �إدو�رد �صابير ذلك من �

أثناء عمله �أن �لحر�ئق ت�صتعل حين  ولحظ �

يفقد �لنا�س حذره������م، وحين يقروؤون كلمة 

)فارغ( مكتوب������ة على �صهاريج �لبترول، في 

�صهاريج ل������م تعد قابل������ة لال�صتعال، وخرج 

م������ن ه������ذه �لمالحظة ب������اأن �لكلم������ات هي 

�لعلة ف������ي ��صتعال �لحر�ئ������ق. وكان وورف 

من �لم�صتغلي������ن بالفكر و�لثقافة، وله �إلمام 

كبير بلغات �لهنود في �أمريكا، فعّمق فكرته 

�ل�صابق������ة عن عالقة �للغة بالفكر و�لثقافة، 

وتمخ�صت در��صت������ه عن فر�س ين�صب �إليه. 

دلة �لتي �عتم������د عليها وورف في  وم������ن �لأ

لو�ن � على  تاأكيد فر�صه �ختالف ت�صمية �لأ

�صبيل �لمثال -فالذي يعي�س في ثقافة عربية 

ألو�ن قو�س  قد يجيب عن �صوؤ�ل خا�س بعدد �

حم������ر و�لبرتقالي  ق������زح باأنها �صت������ة هي �لأ

زرق و�لبنف�صجي،  خ�ص������ر و�لأ �صفر و�لأ و�لأ

وهذ� �صحيح بالن�صبة له، لكنه غير �صحيح 

بالن�صب������ة لمن يتحدث �للغة �لرو�صية، حيث 

زرق فيه������ا �إلى لونين لكل  ينق�ص������م �للون �لأ

منهما ��صم خا�س )يقارب قولنا �أزرق فاتح، 

و�أزرق غامق(، كما تختلف �للغات �أي�صاً في 

زمنة )حيث  مدلول �ل�ص������م و�لفعل، وفي �لأ

توجد لغ������ات تفّرق بين �لما�صي و�لم�صارع 

و�لم�صتقب������ل(. وهكذ� يبدو لن������ا �أن �للغات 

�لمختلفة تقي�س �لعالم �لمحيط بنا بطر�ئق 

مختلفة، بل �إنَّ �لمفاهيم �لعامة مثل �لزمان 

و�لم������كان �تخذت م�صميات مختلفة. جوهر 

هذ� �لفر�������س �إذن �إنَّ �للغة هي �لتي تجعل 

مجتمع������اً ما يت�صرف ويفكر بالطريقة �لتي 

يت�ص������رف ويفكر به������ا. و�إن �لمجتمع ليرى 

�لعال������م �إّل من خالل لغت������ه. فاللغة ت�صاعد 

�لتفكي������ر وت�صاعد على نم������وه وينطوي هذ� 

�لموقف على جانبين:

نَّ 
أ 1 � �لت�صلي������م بالن�صب������ة �للغوي������ة، �أي �

�لمتكلمين باللغات �لمختلفة لديهم �إدر�كات 

وت�صور�ت مختلفة عن �لعالم.

نَّ بناء 
أ ع������ي � 2 � �لحتمي������ة �للغوية: وتدَّ

أو �صروطاً على تمثيالت  �للغ������ة ي�صع قيود�ً �

فكار(. �للغة )�لأ

نَّ �لب�صر 
أ وفي هذ� �ل�صدد يذكر �صابير »�

ل يعي�صون ف������ي �لعال������م �لمو�صوعي فقط، 

ول ف������ي عال������م �لن�ص������اط �لجتماعي فقط، 

كما يفهم ع������ادة، لكنهم يعي�صون �أي�صاً تحت 

رحم������ة �للغة �لمعينة �لتي �أ�صبحت و�صيلتهم 

للتعبير و�لتفاهم مع مجتمعهم. ومن �لخد�ع 

�أن نت�ص������ور �أن �لف������رد يمك������ن �أن يتو�فق مع 

�لو�قع دون ��صتخد�م �للغة، و�أن �للغة و�صيلة 
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�تفاقية )��صطالحية( لحل م�صكالت معينة 

مر �أن  أو �لتفكير. وحقيقة �لأ في �لتخاطب �

 ل �إر�دياً على 
َ
�لعالم �لو�قع������ي بات�صاعه بُِنى

�لعاد�ت �للغوية للمجموع«. وتك�صف �لفقرة 

�ل�صابق������ة �أن »�صابير« ي������رى �أن �لخبرة تتاأثر 

باللغة �لمعني������ة �لتي يتكلمها �لفرد. غير �أن 

قوة ه������ذ� �لتاأثير لي�صت و��صحة، كما يت�صح 

أي�صاً م������ن هذه �لفق������رة �أن �صابير عّبر عن  �

ق�صي������ة �لحتمية �للغوي������ة، و�لن�صبية �للغوية 

بطريقة قوية، و�أخرى �صعيفة. ويت�صاءل بع�س 

�لباحثي������ن، لماذ� ينبغ������ي �أن نتوقع �أن هناك 

تاأثير�ت لغوية محددة في �لمعرفة؟ ولو كان 

مر كذلك، فما ه������و �لدليل �لذي يجبرنا  �لأ

أ �لنا�س  على �لت�صليم بالن�صب������ة �للغوية؟ يبد�

�لتفكير في �لن�صب������ة �للغوية عندما يقاربون 

�للغ������ات ويكت�صف������ون �لختالف ف������ي فئات 

�لخب������رة �لمتج�صدة في �للغ������ات �لمختلفة. 

ويمكن تمثيل هذه �لفئ������ات من خالل �للغة 

بطر�ئ������ق متع������ددة: )1( بالمفرد�ت في 

بي�س..�إلخ(.  �لأ )�لمن������زل،  �لمعجم 

)2( باأج������ز�ء �ل������كالم �لتي ت������وؤدي �لوظائف 

�لنحوي������ة )من������زل في مقابل من������ازل، وهذ� 

منزل������ي(. )3( كذلك خ������الل عمليات �لنحو 

�لمتع������ددة )ترتيب �لكلمات كم������ا ت�صتخدم 

للتمييز بين �لفاع������ل و�لمفعول به في �للغة 

�لعربي������ة مثال: �صافح محم������د علياً و�صافح 

علي محمد�ً(. تختلف �للغات –�إذ�- �إلى حد 

كبير في كل من �لفئات �لتي تعّبر عنها، وفي 

�لو�صائ������ل �للغوية �لخا�صة �لتي ت�صتخدم في 

أبعد  تمثيل هذه �لفئات. وهذه �لختالفات �

من �لحقيق������ة �لمعروفة �لخا�صة باأن معظم 

�لكلمات لي�س لها ترجمة تامة كاملة مكافئة 

من لغة �إلى �أخرى. وقد �أدت بع�س �لدر��صات 

مبيريقية �لتي حاولت فح�س فر�س وورف  �لأ

�إلى �لتاأك������د مّما �إذ� كان������ت عمليات تفكير 

ن�ص������ان �لبد�ئي تعك�س بالفع������ل بناء لغته  �لإ

�أم ل؟ �إل������ى نتائج غي������ر حا�صمة. وقد حاول 

أ�صجود وزمالوؤه �أن يختبرو� فر�س »وورف«  �

بتطبي������ق �لمميز �لدلل������ي على م�صطلحات 

متكافئة في لغات مختلفة. وتوحي در��صاتهم 

بنتائج تناق�س فر�������س وورف. �أي �أن هناك 

�تفاق������اً بين �لثقاف������ات �لمختلفة في معاني 

�لكلم������ات. غير �أن هن������اك تحفظات ينبغي 

مالحظتها في هذ� �ل�صياق وهي �أن �لممّيز 

�لدلل������ي يعن������ى بفح�س �لمعن������ى �لدللي، 

�صاري.. وعلى �لرغم من �لتفاق  ل�لمعنى �لإ

�لعام بين �لثقاف������ات �لمختلفة �إّل �أن هناك 

بع�س �لتباينات في عملي������ة قيا�س �لمعنى، 

حت������ى مع �فتر��������س تكاف������وؤ �لم�صطلحات، 

فلي�������س لدين������ا طريقة لمقارن������ة �ل�صتخد�م 

�لمو�صوعي للم�صطلح������ات في �لمنطوقات 

�لفعلية بو�صاط������ة متحدثين باأل�صنة مختلفة. 
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طبيعة العالقة بين اللغة والفكر

خير هو �تجاه  و�لتج������اه �لفرعي �لثالث و�لأ

توفيق������ي، يقّدم حاًل و�صط������اً لق�صية عالقة 

�للغة بالتفكير، ويتحا�ص������ى �لنتقاد�ت �لتي 

خرى.  تّوج������ه �إلى �لمناح������ي و�لتجاهات �لأ

ويرى موؤيدوه �أن �لعالقة بين �للغة و�لتفكير 

عالقة دينامي������ة متبادلة من حي������ث �لتاأثير 

خر، ويتاأثر  و�لتاأثر، ف������كل منهما يوؤثر في �لآ

به. فنحن ل ن�صتطي������ع �أن نتكلم بما لنقدر 

�أن نفك������ر فيه، ول ن�صتطي������ع �أن نفكر بعيد�ً 

خير هو  عن قدرتنا �للغوية، وهذ� �لتجاه �لأ

كثر �صيوعاً وقبولً لدى �لمعا�صرين. ومن  �لأ

�صئلة �لتي  هذ� �لمنطق ينبغ������ي �أن تتعدل �لأ

ت�صغ������ل بال �لعلماء �لمهتمي������ن بق�صية �للغة 

�صاليب  و�لتفكي������ر، بحيث ين�صغلون بتوفير �لأ

�لمو�صوعية �لدقيقة �لتي تقي�س �لعالقة بين 

أ�صكال  �للغة و�لتفكير، وكيفية �لتعرف على �

�ل�صطر�ب �لتي تلحق بكل من �لوظيفتين، 

وم������ا �إذ� كان ��صط������ر�ب �إحد�هما يقود �إلى 

أنه ينبغي  خرى. وهو مانعتقد � ��صط������ر�ب �لأ

�أن ي�صتنف������د جزء�ً كبير�ً م������ن مجهود علماء 

كلينيكيين.  �لنف�س �لإ

وخال�ص������ة �لقول: �إّنه ليمكن ف�صل لغة 

�لمجتمع عن ثقافته ف�صاًل تاماً. فهناك -

دون �ص������ك- عالقة بين �للغ������ة و�لثقافة في 

مجتمع ما. هذه �لعالقة يمكن ت�صورها على 

أنه������ا عالقة دينامية تفاعلية، حيث ليمكن  �

ن- �لجزم ب������اأي من �لمتغيرين هو  -�إلى �لآ

خر.  أيهما �لذي يوؤثر في �لآ �صبق، و� �لأ

1 � مقايي�س �للغة، تحقيق و�صبط عبد �ل�صالم محمد هارون، �لقاهرة، مطبعة �لحلبي، )1972م(.

2 � علم �للغة بين �لتر�ث و�لمعا�صرة، �لقاهرة، د�ر �لثقافة للن�صر و�لتوزيع، )1987م(.

آتون للطباعة و�لن�صر، )1988م(. 3 � �لدر��صة �لنف�صية للغة، عبد �لحليم محمود �ل�صيد، �لقاهرة، د�ر �

نجلو �لم�صرية، )1988م(، �لطبعة �ل�صابعةم. 4 � �لطب �لنف�صي �لمعا�صر، �أحمد عكا�صة، �لقاهرة، �لأ

بد�ع و�لمر�س �لعقلي، �صفوت فرج، �لقاهرة، د�ر �لمعارف، )1983م(. 5 � �لإ

المراجع
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ا �ضد االبتذال واخلفة ا �ضد االبتذال واخلفةإنمّ ا �ضد االبتذال واخلفةاإنمّ إنمّ يدة النرث ضيدة النرث ضيدة النرث  ضت �ضد ق�ضت �ضد ق� ت �ضد ق�ضت �ضد ق�ض ضل�ضل�

عراءضعراءضعراء أيدي الكثري من ال�اأيدي الكثري من ال�ضأيدي الكثري من ال�ضأيدي الكثري من ال� التي عانتها على 

حاوره: منهال الغ�ضبان

دي������ب الكبير �شوقي بغدادي  لل�شاعر والأ

ورية شورية شورية  شدبي������ة ال�شدبي������ة ال� ������ور كبير ف������ي الحياة الش������ور كبير ف������ي الحياة الش������ور كبير ف������ي الحياة الأ شح�شح�

ي.. شي.. شي..  شينيات القرن الما�شينيات القرن الما� ينيات القرن الما�شينيات القرن الما�ش شوالعربية من������ذ خم�شوالعربية من������ذ خم�

������ور الزاهي ش������ور الزاهي ش������ور الزاهي  شي������زال يتمتع بهذا الح�شي������زال يتمتع بهذا الح� وهو ل

والمفع������م بالحيوية والمرون������ة والتفاعل مع 

ية شية شية  شا�شا� ا�شا�ش شكل جدي������د ومتابعته ب������روح نقدية وح�شكل جدي������د ومتابعته ب������روح نقدية وح�

آراء وقراءات في  عالية.. وله دائماً مواقف وا

ادرة شادرة شادرة  شدب والحي������اة والمجتمع �شدب والحي������اة والمجتمع � الثقاف������ة والأ

اي������رة كاي������رة كاأديب  ي������رة كشي������رة كش شمل وب�شمل وب� اعن تجربة وخب������رة وتاعن تجربة وخب������رة وتاأ

احب تجربة ممتدة وعميقة كان شاحب تجربة ممتدة وعميقة كان شاحب تجربة ممتدة وعميقة كان  شو�شاعر و�شو�شاعر و�

لنا معه هذا الحوار في دم�شق.
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- حّدد �ضوقي بغدادي موقفه ال�ضكالني من الق�ضيدة المعا�ضرة بقوله:

»ل�ش���ت �ش���د ق�ش���يدة النثر، اإنما �ش���د البتذال والخّفة والت�ش���نع التي عانتها على اأيدي 

الكثير من ال�ش���عراء« فماذا عن الم�ش���امين التي على ال�شعر اأن يحفل بها، وبناء عليه هل من 

معايير لبقاء الق�شيدة على قيد الحياة؟

• ل�ص������ك �أن »ق�صيدة �لنثر« طرحت ق�صية �إ�صكالية عل������ى �ل�صعر�ء �لعرب �أكثر من غيرهم 
وروبيي������ن مثاًل، �إذ و�جه �صعر�ء �أوروبا هذه �لظاهرة بم������ز�ج وطريقة تفكير حيوية مختلفة  �لأ

تماماً عّما �صدر عن �ل�صعر�ء و�لمثقفين �لعرب.

أ�صلوباً خا�صاً بهم ج������د�ً ومتميز�ً في ترجمة  ذل������ك �أن �لعرب من������ذ �آلف �ل�صنين مار�ص������و� �

أّنه »ديو�ن �لعرب« لتجد ه������ذه �لت�صمية لها ما  م�صاعره������م �صعر�ً، وحين �صّمي قديم������اً �ل�صعر �

كبر في  خرى. كاأن �ل�صعر هو �لفن �لذي كان يلعب د�ئماً �لدور �لأ يماثلها في تاريخ �ل�صعوب �لأ

�لتعبي������ر �لفني لدى مجتمع �لبد�وة، ولكن بكل م������ا يمّيز �لخ�صو�صيات �لتي تفّرق بين �ل�صيني 

أو �لهندي �ل������ذي عا�س بد�وة قد ت�صبه بد�و�ت �أخرى، ولكنها تتمّيز بخ�صو�صيتهم،  أو �ليابان������ي � �

وبالتال������ي ف������اإن �لبد�وة �لعربية له������ا خ�صو�صيتها، وهذ� ما يف�ّص������ر �أن �لعرو�س �لعربي ظاهرة 

أ�صمع –لكثرة ما �هتممت بهذ�  أ ولم � خرى لم �أقر� مده�ص������ة جد�ً �إذ في كل �لتجارب �لب�صرية �لأ

وز�ن كما لدى �لعرب.. فالفرن�صيون مثاًل عرو�صهم يقوم  مر-  �أن لل�صعر عرو�صاً �أو علماً لالأ �لأ

أ�صلوب تعددي ي�صل �إلى �ثني ع�صر مقطعاً، و�لبريطانيون ليختلفون كثير�ً عنهم، في حين  على �

�أن �ليابانيين يعتمدون �صكاًل هند�صياً للق�صيدة ي�صمونه »�لهايكو« ولكن �لتاريخ �لعربي �لمده�س 

بحر.  أوز�نه �لمو�صيقية �لم�صماة بالأ أكاد �أقول �إّنه �لوحيد في نوعه من حيث غنى � و�لمختلف �

�إنَّ تحلي������ل ه������ذه �لظاهرة قد يكون مو�صوعاً هاماً جد�ً عن ن�صاأته������ا، ولماذ� تمّيز بها �لعرب 

ن، ولكن �لذي �أعاتب فيه زمالئي �ل�صع������ر�ء �لذين و�فقو� فور�ً على  لمج������ال لها في حديثن������ا �لآ

نكليزي، و�أدوني�س نف�صه ونّقاد�ً �آخرين لهم �أهميتهم كلهم  ن »�إليوت« �لإ
�إلغاء �لعرو�س باأكمله مع �أ

د�فع������و� عن �لمو�صيقا �لموزونة لل�صعر، ولكن حما�صة »مجلة �صعر« ب�صكل خا�س �لمجلة �لمتميزة 

لغاء ورّوجت له، وكاأن »�صارة برن������ار« �لتي كتبت بيانها �لمعروف عّما  ثقافي������اً وفني������اً تبّنت هذ� �لإ

�صا�صي لهذه �لنقلة �لفنية، من دون �أن  �صمته هي ب�»ق�صيدة �لنثر« كاأن هذ� �لبيان هو �لمحر�س �لأ

نن�صى طبعاً ما �صنعه �أمين �لريحاني بتجربته فيما �صّماه »�ل�صعر �لمنثور« وطبيعة تحولت �لع�صر 

ذو�ق كل ذلك كان يدفع للتغيير في �لنظام �لعرو�صي �ل�صارم، ولكن لي�س  �لحدي������ث، و�ختالف �لأ

و �إنكلتر�..
أ �صلوب و�لمز�ج نف�صيهما �للذين تّما في فرن�صا � بال�صرورة �أن يهتم ذلك بالأ
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دعو �إلى �إلغاء هذ� �لتحّول.. فال�صعر �لعربي يجب �أن تطر�أ على �أنظمته  �أقول كل هذ� ل لأ

�ل�صارمة تغيير�ت ممكنة من دون �أن نلغي �لظاهرة �لتر�ثية بالمعنى �لمطلق ولكن بما �أن كل 

ن، و�أ�صبحت ق�صيدة �لنثر نوعاً معترفاً به على نطاق و��صع في �لوطن �لعربي،  �صيء قد تمَّ �لآ

نَّ م������ا ي�صنعونه لي�س عماًل �صهاًل كما 
�صلوب باأ لب������دَّ �أن نُذّكر �لذي������ن يمار�صون �لكتابة بهذ� �لأ

يقاع �لوزني و�لقافية �لو�حدة. ألغو� �لإ نهم � يت�صورون لأ

ندل�صيون من قبل بالمو�صحات، ون�صاأ ماي�صمى  يقاعات، وج������دد �لأ لق������د جدد جبر�ن في �لإ

�صعر �لتفعيلة، وبد�أت تظهر تجارب موزونة لكن لي�س بالطريقة �لتقليدية بمعنى �أن فن �ل�صعر 

ن �أن يتخلّى عن  ولى بالغناء و�لرق�س يجب عليه �لآ - كم������ا يبدو-  �لذي �رتب������ط منذ ن�صاأته �لأ

أ�صطر �لو�حد  هذه �لقر�ب������ة، و�أن ي�صمح لكل �لمغامرين �أن يكتبو� خو�طرهم �ل�صحفية ب�صكل �

أنه �صعر. خر على � فوق �لآ

قول: ما�أ�صخم  ي������ام، لأ كال ه������ذ� معيب، ونحن نرى �لنم������اذج �لتي تطرحها �ل�صحف في هذه �لأ

أندر �لمقطوعات �لجميلة فعاًل، و�لتي ت�صتحق �نتماءها  طوفان �لتفاهة و�لبتذ�ل فيما يكتبونه، وما �

يقاع وعن �لمو�صيقا عامة  لف������ن �ل�صعر، ح�صناً �كتبو� ق�صيدة �لنثر كما ت�صاوؤون، ولكن عو�صونا عن �لإ

أريده منهم. آ�صر يخطف �لقلب و�لفكر و�لعقل، هذ� ما � بده�صة، وجمال وطز�جة فكر، وباأ�صلوب �

أنَّهم  ينتمون  أّدعي �أن �لذين يكتبون �ل�صعر على �لطريقة �لعرو�صية � وف������ي �لوقت نف�صه ل �

أنهم نظمو� على �لعرو�س. لفن �ل�صعر لمجرد �

فاألفي������ة �بن مالك �لنحوي������ة، منظومة عل������ى �لعرو�س، ون�صائح �لر�صاف������ي �لجتماعية 

خالقي������ة منظومة على �لعرو�س، وغيرهم من �لنظامين �لذي������ن ل عالقة لهم بال�صعر..  و�لأ

م������ا �أريد قول������ه باخت�صار بعد كل هذ�: »�كتبو� كما ت�صاوؤون ولكن �خطفو� قلبي وعقلي معكم 

أ�صلوب �لمقاطعة مع �لما�صي  أّل نلج������اأ �إلى � أريده، � أني �أف�صل منكم، و�أق�صى ما � أّدع������ي � ول �

ب������كل مافيه من جماليات، ويجب  �أن يكون لن������ا مز�جنا وخ�صو�صيتنا و�أذو�قنا �لمختلفة عن 

خرى.. �ل�صعوب �لأ

هداأت ال�ضيول

- اأ�ضتاذ �ضوقي.. بداأت األم�س تحّولت اأ�ضابت كثيرًا من المارك�ضيين العتيقين با�ضتبدال 

ماديتهم التي كانت في يوم ما بروحانية باتت تظلل كثيرًا من توجهاتهم ل�ضيما في مرحلة 

ال�ضيخوخ���ة.. م���ا ي�ضتح�ضر عندي ال�ضاعر الراحل عبد المعي���ن الملوحي الذي ذاع �ضيته 

في رثاء زوجته بهرة لينتهي اإلى رثاء نف�ضه في �ضبعينات عمره قائاًل:



�0�

حوار مع ال�شاعر �شوقي بغدادي

ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

ك�����������ف�����������ْرُت ب����������رّب����������ي اأرب����������ع����������ي����������َن ف�������م�������ذ ب�������دا

ب���������َي ال�����������ض�����ي�����ُب خ�����ل�����ْف�����ُت ال�����������ض�����ك�����وَك ورائ������ي������ا

وق�������������ال رف�������������اق ال���������������درب »���������ض��������ّل ط������ري������َق������ُه«

م����������ع����������اذ اإل������������ه������������ي ق������������د ت����������رك����������ت ������ض�����الل�����ي�����ا

 فماذا عن هذه الظاهرة التي بات �ضوقي بغدادي ي�ضارك فيها الملوحي؟

�صتاذ عب������د �لمعين �لملوحي حين قال:  أتخل������ى عن �صكوكي كلها كما �صنع �لأ أري������د �أن � •  ل �
أربعين...« »كفرت بربي �

ول �أق�صد �أن �لملوحي كان مخطئاً بالمعنى �لمطلق، �أفهم من هذه �لتجربة �لتي �أو�صلتني 

بعد عمر طويل �إلى حالة خا�صة يمكن في تحليلي لي�س ل�صخ�صي وحده، بل لمعظم �لمثقفين 

�لذين علمتهم �لحياة در�صاً هاماً لم ينتبهو� له تماماً فيما م�صى عندما كانو� ماأخوذين بحيوية 

أو كالفو�ر�ت. �ل�صباب �لمتدفقة كال�صيول �لطاغية، �

لقد هد�أت هذه �ل�صيول، وتو��صعت هذه �لفور�ت ن�صبياً و�صارت �صفحة �لحياة �لو�صيعة و�لحافلة 

خطاء و�لتجارب، بال�صو�ب وبالخطاأ، ولكن مع �صيء من �لتطرف د�ئماً. ممتلئة �أمامهم بالأ

لقد �آمنت فترة من �لزمن �أن تجربة �لنظام �ل�صوفييتي �صتحقق حلم �لعد�لة و�لوفرة و�لم�صاو�ة. 

لق������د تبددت �صكوك������ي �إّل �صكاً و�حد�ً �أن نزعتي �لخير و�ل�ص������ر ل غنى عنهما، و�أن �لخالق 

أبدع �لكون، وظاهرة �لحياة على كوكب نعي�س فوقه هو �لوحيد �لذي يعرف لماذ� �للون  �لذي �

�صود وبالتال������ي �أن �ل�صر موجود كي نعرف �لخير، فالنا�س  بي�������س موجود �إلى جانب �للون �لأ �لأ

ليمك������ن �أن يتحّولو� �إلى مالئكة و�أق�صى ما يمكن �أن يح�صلو� عليه هو �أن يرفعو� ن�صبة �لخير 

�إلى رقم �أعلى من نزعة �ل�صر.

خ�ضو�ضية المبدع

دها�س اأو ال�ضدمة  - كثيرًا ما نقع على �ضخرية �ضوداء في ق�ضائدك، فهل هذا من قبيل الإ

التي ت�ضي بواقع مغاير، وبالتالي ماذا عن »ديوان الفرح« الذي �ضدر لك موؤخرًا؟

دها�س،  أو �ل�صدمة ولكن لي�س عن �لإ أو تعبير�ً عن �لده�صة � • قد تكون �ل�صخرية �صود�ء �أحياناً �
أكثر مّما يغو�������س في عالمه �لد�خلي كي  أو بالقارئ � خر � فه������ذه تعني �أن �ل�صاع������ر كان يفكر بالآ

مر مختلفاً بمعنى  يعّب������ر ع������ن ده�صته �ل�صخ�صية غير عابئ باأحد في تلك �للحظ������ة. و�إذ� كان �لأ

أكثر مّما يفكر با�صطي������اد �لتعبير �لمنا�صب عن ده�صته  �أن �ل�صاع������ر كان يفكر باقتنا�س �لقارئ �

�لذ�تي������ة فهو �إذن ي�صمح في هذه �للحظة لال�صطن������اع �أن يتدّخل في تزوير �ندفاعه نحو عالمه 
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أو �لدعاية ِل�ِصلْعٍة معرو�صة  �لد�خل������ي وكاأّن �لتعبي������ر قد �أ�صبح في تلك �للحظة نوعاً من �لترويج �

أو �لذين  أو �لهتمام عموماً بالب�صر �لذين يقروؤوننا � � 
ّ
أنه لبّد من �لتفكير بالمتلقي للبيع. �صحيح �

أّل يتدخلو� في �ختيار  أو م�صّر�تهم مو�صوعاً جّذ�باً للكتابة ولكن �صريطة � ن�صتوحي من �أوجاعهم �

أ�صاليبنا ف������ي �لتعبير بمعنى �أن تكون �لعالقة بين �لمبدع و�لنا�س عالقة وجد�نية �إن�صانية يجب  �

أّولً �إذن و�أعّبر عن  أنا �أنده�س � ذو�ق وقناعات هوؤلء �لنا�س. � �أل تُلغي خ�صو�صّية �لمبدع �إر�صاًء لأ

ده�صتي �لذ�تية وعلى �لقارئ �أن يبذل مثلي جهد�ً لفهمي و�ل�صماح لده�صتي �أن تغدو ده�صته.   

أُف�صح عن ُمجمل  أ�صميتها »ديو�ن �لفرح«، وب�صكل مبا�صر � خيرة �لتي � ������ا عن مجموعتي �ل�صعرية �لأ مَّ
أ �

نني كنت منذ �أمٍد غير ق�صير  أ�صعار، وقد �أردُت عن عمد هذه �لمبا�صرة في �ختيار �لعنو�ن لأ ما فيه من �

أو �لخا�صة على �ل�صعر �لعربي عموماً منذ  وجاع و�لنكبات �لعامة � لم و�لأ مهتم������اً بظاهرة طغيان �صعر �لآ

أو رثاء وحكمة فلهذه  ن - ولندع �صعر �لمنا�صبات �لحتفالية من مديح �أو هجاء � ع�ص������ر �لجاهلية �إل������ى �لآ

�لمو�صوع������ات ت�صني������ف خا�س ل ينطلق �أ�صاًل من حالت ذ�تية خال�ص������ة-  ول �أعني بالفرح هنا م�صاعر 

ولى فالغزل و�لت�صبيب و�لن�صيب ثروة و�فرة  أة بالدرجة �لأ �لح������ب �لمعروفة �لتي تربط بين �لرج������ل و�لمر�

ولى �لفرح �لناجم عن عالقتنا بالطبيعة في تجلّياتها �ل�صاحرة �لمتنوعة  في تر�ثنا و�إنما �أعني بالدرجة �لأ

ر�س �لتي بال قيود �صوى �لنظام �لكوني �لذي نخ�صع له كحالت �لطق�س  في �ل�صماء �لتي بال حدود. و�لأ

أو �لنظر�ت  ر�صاد �لجوية �أن تتاأّكد منها حتماً، � �لمده�ص������ة جّد�ً �أحياناً و�لتي عجزت �أجهزة �لتنبوؤ في �لأ

أي�صاً �لبن �ل�صال �لعائد من غيبة  �لخاطفة �لمعّبرة فجاأة عن بد�ية تجربة عاطفية جارفة.. وماذ� �أعّدد �

أكثره������ا من مو�صوعات توحي بالفرح.. هذ� �لمناخ  أو... وما � أو.. � أو �لم�صالحة بين �أب و�بنه.. � طويل������ة �

أو �لبطيء.. كل هذه �لح������الت و�لمو�صوعات بمختلف معانيها  أو �لمتمّهل، �لخاطف � �لمبه������ج �لعا�صف �

هميتها في تكوين حالة �لوجود �لب�صري..  ومغازيه������ا ل تنال من �هتم������ام �صعر�ئنا �إّل �لقليل من �لنتباه لأ

مثلة على هذه �لظاهرة و�أعني ظاهرة »�لفرح« يح�صرني على �لفور ماقر�أت  و�إذ� كان لبّد من �صرب �لأ

خ�س في مجموعته  مث������اًل لل�صاع������ر �ل�صوري »�صقر علي�صي« ف������ي �أكثر من مجموعة �صعرية له وعل������ى �لأ

خي������رة »معنى على �لتّل« فقد �أده�صتني فع������اًل �صاعرية »�صقر علي�صي« �لتي تتميز بابت�صامة حلوة وهو  �لأ

أ�صخا�س.. بعك�س �صعر�ء �آخري������ن ل هّم لهم �إل �إطالق  يتاأم������ل م������ا ي�صاهده حوله من �أحد�ث ومناظ������ر و�

أّنهم في حياتهم �لخا�صة –كما  �صرخات �لتوّجع و�ل�صكوى من �لهالك و�لفقد�ن وغيرها من كو�بي�س، مع �

أو يقال لي-  من�صجمون مع عائالتهم ومعارفهم ول ي�صكون �ل�صيق بل �لوفرة ول يتاألمون فعاًل بل  �أعرف �

لم فقط.. هذ� هو مناخ »ديو�ن �لفرح« �لذي ت�صاألني عنه مع �لعتر�ف �أن �ُصبُهات �لحزن  يتحدثون عن �لأ

أو �صاعاته و�أنجح فيها �أحياناً و�أخفق �أحياناً �أخرى.. لم تفارقني تماماً ولكّنني �أ�صطاد ُهنيهات �لفرح �
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- ماذا عن »عودة الطفل الجميل« وتبّدياته في تجربة �ضوقي بغدادي ال�ضعرية هل هو 

الخلود المنتظر عنده اأم هناك اأبعاد اأخرى؟

في مجموعتي �لتي ت�صير �إليها �لم�صّماة »عودة �لطفل �لجميل« وهو عنو�ن �إحدى ق�صائد 

ن  أع������اود قر�ءتها �لآ �لمجموع������ة �لت������ي �صدرت منذ �إحدى وثالثي������ن �صنة –�أي عام 1985م-  �

خ�س لختي������ار هذ� �لعنو�ن لها:  أتذّكر �لدو�فع �لت������ي حفزتني لكتابتها وعلى �لأ و�أح������اول �أن �

أنني كنت ماأخوذ�ً في تلك �لعهود ومازلت ماأخوذ�ً  ن �ص������وى � »ع������ودة �لطفل �لجميل«. ل�أذكر �لآ

ن بمطلب »�لحرّية« بمعناه������ا �لفردي خا�صة و�لجمعي عاّمة �صم������ن �لقو�نين طبعاً  حت������ى �لآ

خ�س  و�لمتّفق عليها �جتماعياً و�صيا�صياً في مجتمع ديمقر�طي بحق.. »�لحّرية �لفردية« على �لأ

أناجيها و�أطالبها بالح�صور  �لمحروم������ة منها مجتمعاتنا �لعربية منذ �أجيال �صحيقة في �لِقدم، �

حت������ى ولو كانت ما تز�ل في بد�ياتها �لحقيقي������ة �أي حتى ولو كانت طفاًل قاباًل للنماء.. طفاًل 

ُمعافى �صحّياً في �لبدن و�لروح وفي بيئة تحميه وتُ�صاعده على �لنماء و�لكتمال..

نه مطلب م�صتحيل ول يُغامر في �صبيله  لي�������س هو �لخلود فهذ� مطلب ل �أفكر فيه �أ�صاًل لأ

�صاطير مثل »جلجام�س« �ل�صهير في مغامرته �لخارقة �صعياً ور�ء �لخلود.. �إّل �أبطال �لأ

�لخلود �لممكن تحقيقه هو خلود ل يخ�ّس �لب�صر كاأفر�د لبّد من رحيلهم ذ�ت يوم. �لخلود 

أو �لو�قعي ككائن فريد في نوع������ه �أي �لمتمتع بالعقل  ن�صان بمعناه �لرم������زي � �لممك������ن ه������و �لإ

�لو�عي و�لمفّكر و�لجدير بالحرّية.. 

ال�ضاعر الطفل

- دخ����ل �ضوق����ي بغ����دادي عال����م الطفل والكتاب����ة ال�ضعرية ل����ه بعد تجرب����ة �ضعرية غنّية 

اأغنت �ضعر الطفولة بكثير من الم�ضامين الحياتية، وللذكرى فقط فاأنا قد تلّذذت ذات يوم 

حفاده«  اد الخ�ضن بما نظماه من �ضع����ر »الّجد لأ م�ض����ى ب�ضع����ر الراحَلْين: اأحمد اأبو �ضعد وف����وؤ

فهل اأنت مثلهما محاط باأحفادك ومنهم ت�ضتلهم �ضعر الطفولة؟

طفال وبلغة  تذّكرني حقاً بال�صديقين �لكبيرين �أحمد وفوؤ�د �للذين �أمتعانا بما كتباه عن �لأ

ا ما قاله فوؤ�د �لخ�صن –رحمه �هلل-  فهو �أحلى ما يقال عن عالقة �ل�صاعر  مَّ
أ طازجٍة �صهلٍة.. �

طف������ال. وهو ليق�صد بالتاأكيد �أن ما �أبدعه من ه������ذ� �ل�صعر مق�صود به �أطفالً  بالطفول������ة و�لأ

أنني  أنني مررت بمثل هذه �لتجربة و� أنكر � طفال.. ول � بعينه������م، بل هو هدّية موّجهة لجميع �لأ

��صتوحي������ت �أحياناً من �أحد �أحفادي مبا�صرًة ق�صيدتي عن �لطائرة �لم�صنوعة من �لورق، ذلك 

أنني فعاًل �صنَْعت هذه �لطائرة �أمام حفيدي �لذي كان ي�صاعدني ب�صنعها كما طلبُت منه.  �
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نها تتطلب �أن تكون �لمخّيلة �لتي ينطلق منها  طف������ال كتابة �صعبة بالتاأكيد لأ �إنَّ �لكتابة لالأ

�ل�صاع������ر �لذي �صار رجاًل �أن يتخلى عن م�صتو�ه �لنا�صج ف������ي �لتفكير و�لتعبير كي يتر�جع به 

�إل������ى م�صتوى �لمخيالت �لطفلية نف�صها.. �أي �أن يغ������دو طفاًل بمعنى من �لمعاني خالل كتابته 

طفال �لذين �أكتب  طف������ال.. وهي مهمة �صعبة جّد�ً وقد �حتلت عليها باأن �أخت������ار �أعمار �لأ لالأ

أنقذني ن�صبياً من �لتب�صيط  أو �أخاطبهم �أن يكونو� في �صن �لعا�صرة تقريباً.. وه������ذ� ما � عنه������م �

حد�ث �لغريبة بكثافة كما لدى �لطفل »ه������اري بوتر« مثاًل.. كما يجب  �ل�صدي������د و��صطن������اع �لأ

�أن يك������ون �ل�صعر موزوناً على �لمو�صيقا �لعرو�صي������ة وم�صتقاتها �لكثيرة �أو على �لرق�س و�لغناء 

فهام.. مثل هذه �لق�صيدة �لم�صّماة »بين �لليمونة  �أحياناً.. وباأ�صلوب عربي ف�صيح قريب من �لأ

و�لّرم������ان« وقد لّحنتُها ذ�ت ي������وم وغنيتها لولدّي وما يز�لن يحفظ������ان لحنها حتى �ليوم وقد 

ع�صاب« ونغّنيها معاً �أحياناً: �صارت �لطفلة »محامية« و�لطفل »جّر�حاً لالأ

ال���ل���ي���م���وَن���ْة اأن  ق�����ال�����ت ي������وم������ًا ل����ل����رّم����اْنُي���ح���ك���ى 

اأزداْنل���ي���ت���ك ت��ع��ط��ي��ن��ي ���ش��ي��ئ��ًا ك����ي  اأزه����������ارك  م����ن 

غ�������ش���اْنواأن�������ا اأن����ف����ُح م����ن ع��ط��ري ف���ي اأوراق��������ك والأ

الث��ن��اْن     م��ّن��ي ال��ِع��ط��ُر وم��ن��ك ال��ل��و ُج��ِم��َع  ل��و  ت�شّوْر  ُن 

ُن����ب����دع����ه ج�������م�������اٍل  وب�����ه�����اٍء ف������وق ال���ح�������ش���ب���اْناأيُّ 

ْنك�����ان�����ت اأم������ن������ي������ًة ُم���ث���ل���ى الآ ح���ت���ى  ت���ت���ح���ّق���ق  ل����م 

َم����ّر ���ش��ري��ع��ًا ف���ي ال��ب�����ش��ت��اْنل������ك������ّن خ��������ي��������اًل ح�����ل�����وًا

كالمرجاْنف���اب���ي�������سّ ال�����رّم�����ان ق��ل��ي��اًل ب��ي�����س  الأ وغ���دا 

ل�������واْنواب��ت��ه��ج��ت ع��ي��ن��اي ِل��ُح��ْل��ٍم ي��ج��م��ُع م���ا ب��ي��ن الأ

بداعي اأين يتمو�ضع �ضوقي بغدادي واأّي رقيب يكّونه �ضعره؟ - بين متعة الكتابة والع�ضف الإ

بد�ع يتكّون �لرقي������ب على �لكتابة  • طري������ٌف هذ� �ل�صوؤ�ل فبي������ن متعة �لكتابة وعا�صف������ة �لإ
بد�عي قد يزيد من متعة  �لمبدع������ة، وهو رقيب ل ن�صعر بوجوده دوماً خالل عملنا فالع�صف �لإ

ع�صار قّوًة وجموحاً وعندئذ تبدو مهمة �لرقيب �صرورة لغنى  أو �أن �لمتعة تزيد هذ� �لإ �لكتابة �

أكثر  عنه������ا يحمي �لمب������دع من �لنجر�ف مع �صيول �لمتعة �لمتدفقة في�صم������ح للعمل باأن يطول �

مم������ا تقت�صي������ه طبيعة �لمو�صوع مّما يهدد عمل �لمبدع بعيوب �لتك������ر�ر �لمبالغ فيه لل�صورة �أو 

أو �أن ينجرف مع �لعا�صفة فتهّدده عيوب �لعتد�د بالنف�س ون�صد�ن �لبطولة في معركة  للفك������رة �

أو  يختلقه������ا �ل�صاعر �أكثر مما هي عليه فعاًل وهذ� ما ن�صميه عادة بالتفاخر �لذي ي�صبه �لغرور �

هو �لغرور نف�صه..
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أّما بالن�صبة لي فالبّد من �لعتر�ف �أن هذ� �لرقيب �ل�صروري كان يُغيَّب �أحياناً في غمرة  �

عمال  بد�ع فاأطيل في �لعمل �أكثر مما ينبغي. لقد حدث ذلك معي في بع�س �لأ �لمتعة �أو زخم �لإ

وهي قليلة لح�صن �لحّظ ومنذ �للحظة �لتي �كت�صفت فيها هذه �لمخاطر �آمنت ب�صرورة وجود 

أثناء �لعمل ولي�س بعد �نتهائه فقط كما كنت �أ�صنع من قبل. هذ� �لرقيب حتى �

ال�ضخرية الجذابة

�ضلبة ال�ضاخرة ف����ي اأدب �ضوقي بغ����دادي الروائي اأو كات����ب الق�ضة الق�ضيرة  - م����اذا ع����ن الأ

وهل �ضاعده ذلك في فتح المجال اأمام خطابه الفني؟

أو �لرو�ية �لوحيدة �لتي  أنّني ل�صت كاتباً �صاخ������ر�ً، في كتابتي �لق�ص������ة � • يج������ب �أن �أعترف هن������ا �
أنج������زت، مث������ل ح�صيب كيال������ي –رحمه �هلل-  مثاًل. ه������ذ� �إذ� فهمنا �لعمل �ل�صاخ������ر باأنه عمل يثير  �

أنا ل�صت منهم ولكنني  دباء �ل�صاخرين، و� �صحاك مر�فق لل�صخرية في �أعمال معظم �لأ �ل�صح������ك، فالإ

�صلبة �ل�صاخرة بمعناها �لنتق������ادي �ل�صارم �لذي يثير �لنقمة �أكثر مما يدفع �إلى  ل�ص������ت بعيد�ً عن �لأ

أنني حي������ن مار�صت كتابة »�لخو�طر« لل�صحف �ليومية في بالدنا  مر � �ل�صح������ك، لكن �لطريف في �لأ

�صلبة �ل�صاخرة  أو »ت�صرين« �أو في مجالت فل�صطينية ت�صدر لدينا �ألحظ �أن �لأ مث������ل جريدة »�لثورة« �

عمال ذلك �أن كتابة »�لخاطرة«  اًل لدّي خالل تلك �لأ �صلوب �لذي كان ُمف�صّ �صحاك هي �لأ �لمثيرة لالإ

�صلوب  ّن������ه كما يبدو هو �لأ �صلوب ذلك لأ ربعمئ������ة كلمة يدفع �إلى هذ� �لأ �لمح�ص������ورة فيما يقارب �لأ

أو رو�يتي �أو م�صرحيتي �لوحيدة  كثر جاذبية لدى قّر�ء �ل�صحف �ليومية، ولكن ق�ص�صي �لق�صيرة � �لأ

�صبوعية فقط. أو �لأ �صلوب �لذي نجحت فيه في »�لخاطرة« �ليومية � لم تكن تنتمي �إلى هذ� �لأ

الحياة حوار

ال ف����ي اأدب �ضوقي بغدادي عل����ى اأ�ضا�س –كما يق����ال-  اإن كل اأدب  - م����اذا ع����ن فل�ضف����ة ال�ضوؤ

عظيم يطرح اأ�ضئلة اأكثر مما يقّدم اأجوبة؟

و قارئه و�إذ� ما 
أ • ه������ذ� �صحيح �إلى حّد كبير ذل������ك �أن طرح �ل�صوؤ�ل �لناجح في �إثارة �صامع������ه �

أثبت ذلك في  �صئل������ة �لتي ل جو�ب عليها وفي �إمكاني �أن � ر�جع������ت دو�ويني كلها �أجدها حافلة بالأ

مالل ولذلك ف�صاأكتفي بالقليل منها فهذه مثاًل ق�صيدة  طالة و�لإ حو�ري هذ� معك ولكنني �أخ�صى �لإ

ألقيتها في �حتفال طاّلبي في �لجامعة �ل�صورية في دم�صق ترحيباً بوفد من طاّلب �لمعهد  كتبتها و�

�صئلة �لمتو�لية في مقطع و�حد: �لعالي للمعلمين في بغد�د عام )1951م( فا�صمعو� هذه �لأ

ف���ي ه�������ل  ن؟  الآ ال�����م�����ري�����������ض�����ة  ل����ي����ل����ى  ك�����ي�����ف 

ع�����ي�����ن�����ه�����ا ل���������ي ��������ض�������يء م���������ن ال�����������������وّد ظ�������اِه�������ره
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ت���ن���ه���ع�������س األ�����������م  ؟  ال�������ف�������را��������سَ ت������ت������رك  ل�������م  َو  اأَ

ل�����ت�����م�����������ض�����ي ك������ع������ه������ده������ا ف����������ي ال������م������ق������ا�������ض������ر؟

ك������ي������ف ل�����ي�����ل�����ى ت������رك������ت������م������وه������ا؟ اأم���������������ا زال���������ت

ك�����م�����ا ت������ع������ه������دون م���������لء ال���������ن���������واظ���������ر؟..اإل���������خ..

حو�ل �لتي كانت عليها �أفكارنا �لعربية  �صئلة �لتي تكاد تلّخ�س �لأ وهكذ� تتابع جملة من �لأ

وفي طليعتها �لعر�ق �لثائر با�صتمر�ر...

أو كم������ا في مطلع هذه �لق�صيدة �لتي كتبت عام )1995م( من ديو�ن »�صيء يخ�س �لروح«:  �

تحت عنو�ن »عند �لتبا�س �لف�صول«

ما الذي يح�ضد النا�َس

مزدحمين على النبِع؟

كيف نطيح باأحلى المقاعد

اأغلى الثرّيات

كيما نزيح ال�ضتائَر

نفتُح نافذًة ل يجوز الم�ضا�س بها؟

اأْي جاذبٍة من جوانب هذا الوجود

تعّطل كل العرو�ِس

وكّل الم�ضارِف

كّل الجنود

اإذا اعت�ضرت قلبنا رغبٌة في احت�ضان الحبيب

وكيف ت�ضير النا�س مالئكًة؟

عاجيب؟ والرحيَل اإليهّن اأعجوبة فوق الأ

ماذا يعادل اأن نتمّدد فوق الفرا�س

وقد اأنهكتنا ال�ضباقاُت

طول النهار وبع�ضًا من الليل

ثّم نناْم؟

...........�إلخ..

أو ف������ي ق�صيدة �لغ������زل �لطريفة هذه يكتبها �صاعر عجوز ل�صبّي������ة �أعجب بها و�أعجبت به  �

أنه و�ق������ع في حّبها على �لرغم من �صيخوخته تحت ه������ذ� �لعنو�ن: »�صغيرة كبيرة  وتخّي������ل هو �

« في »ديو�ن �لفرح«:
ّ
علي
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�ضغيرة علّي؟

كبيرة علّي؟

اأّيهما اأنِت اإذا حّدقِت في عينّي

فذاب عني الثلُج

فا�ضتعلُت

فانطفاأُت

فاختباأُت خلف اأ�ضغرّي؟؟.. .. اإلخ..

جابة وعلى  �صئلة �لتي ل جو�ب عليها تبدو �أحياناً مثيرة �أكثر من �لإ ومثلها هنا وهناك فالأ

خ�������س �إذ� ��صتطاع �ل�صوؤ�ل �أن يدفع �لقارئ �إلى �لتفكير باأكثر من جمال �لطبيعة حين يكون  �لأ

أو �لتعرف �إلى �لحب �لذي ل يفارقنا في فهم �أن مقيا�س دورة �لحياة  �لك������ون كله ور�ء �ل�صوؤ�ل �

أتعبنا هذ�  ن�صان ل يهب������ط �إطالقاً على �لرغم من عجز �لج�صد.. وهك������ذ�.. هل � ف������ي كيان �لإ

�لحو�ر يا عزيزي.. لن�صترْح �إذن كي يتحاور �لو�حد مع نف�صه حين ليجد من يحاوره.. فالحياة 

كلها لي�صت �أكثر من حو�ر ل ينتهي �إل بموت �لمتحاورين.. 

عزرائيل �ضديقي؟!

يام؟. - كيف يعي�س �ضوقي بغدادي حياته اليومية في هذه الأ

ن دخلت في �ل�صابعة و�لثمانين وهو عمر مخيف كتب عنه قبلي زهير بن �أبي �صلمى  أنا �لآ � •
أنا ق������د تجاوزتها ب�صبع �صنو�ت فماذ� ع�صاني �أ�صنع؟ يت�صور كثيرون  حي������ن �صكا من �لثمانين و�

أنتظر �لموت ولكني لحظت �أن عزر�ئيل  دوية و� أتن������اول �لأ �أن معظ������م �أوقاتي في �لبيت نائماً �

أنني �أخرج م������ن منزلي �أحياناً  �صديق������اً رحيماً فتركن������ي حّياً كي يتفرج عل������ي ولكنه ليعرف �

يام �لع�صيبة. و�أتجول في �لطرقات ل ل�صيء �إل لكي �أر�قب �لحياة كيف تجري في هذه �لأ

أ�صاهد �صروق �ل�صم�س  أ�صتيق������ظ مبكر�ً كي �أجل�س ف������ي �صرفة منزلي �لمو�جهة لل�صرق كي � و�

ما�أروعه من منظر يتجدد كل يوم..

كما قال �لأخطل �ل�صغير:

اإن����������������ي اأف�������������������دي األ����������������ف �������ض������م�������������سٍ اأ������ض�����ي�����ل�����ة

ح�����������ذر ال�����م�����غ�����ي�����ب ب���������األ���������ف ������ض�����م�����������س �����ض����ب����اح

م����������ن ك�������������ان م����������ن دن����������ي����������اه ي�����ن�����ف�����������س راح�������������ِه

ف����������اأن����������ا ع�������ل�������ى دن����������ي����������اي اأق��������ب�����������������س راح����������ي
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يبدو �أن �ل�صعر�ء هم �أقرب �لنا�س �إلى �لحقيقة و�لحقيقة �لتي �أعنيها »عالقتنا بالطبيعة« 

هل نرى جمال �لطبيعة فعاًل كما يجب �أن ترى؟

�إنَّ �ل�ص������روق و�لغ������روب و�لعا�صفة و�لمطر �لتي �أده�صت بيتهوفن تعن������ي �أن �لفن �لحقيقي هو 

�لحافز �لذي يجب �أن نحترمه جد�ً، و�لعمل به ل لكي نعبد �لطبيعة و�إنما لكي نعبد �لجمال..

غنيلي �ضوي..

خر »العود«؟ - ماذا عن توءم �ضوقي الآ

أن������ا من ع�صاق �لمو�صيقا مذ كان عمري خم�س �صن������و�ت كانت �أمي تقول لي د�ئماً �صوتك  � •
جمي������ل يا �صوقي غنيلي »�صوي« وكانت �أمي ذ�ت �ص������وت جميل، وكانت تعزف على �لعود وهي 

ن. أنا �صغير كيف �أحب �لمو�صيقا. وكيف �أعزف �لآ �لتي علمتني و�

❁     ❁     ❁

�صوقي بغدادي

مواليد بانيا�س عام )1928م(

موؤلفاته ال�صعرية:

-  �أكثر من قلب و�حد )1955م(.

-  لكل حب ق�صة )1962م(.

-  �صوت بحجم �لفم )1974م(.

-  ق�ص�س �صعرية ق�صيرة جد�ً )1981م(.

-  من كل ب�صتان )1982م(.

-  روؤيا يوحنا �لدم�صقي )1991م(.

-  �صيء يخ�س �لروح )1996م(.

-  �لبحث عن دم�صق )2002م(.

اأعماله الق�ص�صية:

-  حيناً يب�صق دماً )1954م(.

-  بيتها في �صفح �لجبل )1977م(.

-  عودة �لطفل �لجميل )1986م(.

-  مهنة ��صمها �لحلم )1986م(.

-  �لم�صافرة )رو�ية( )1994م(.

-  فتاة عادية )1999م(.

موؤلفات ثقافية ونقدية:

-  قلها و�م�ِس )1992م(.

-  �صهاد�ت على �لع�صر )1992م(.



��� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

ب�ضتان قري�س

حلن يف اأغاين ال�ضباب

ق�ضائد ريفية

داخل البالون

ق�ضائد خمتارة لل�ضاعر الرومان�ي مارين  �ضوري�ضكو

حميد �ضعيد

حممود عبد الواحد

بيان ال�ضفدي

ب�ضمة �ضيخو

ترجمة: عبد الكرمي كا�ضد

�صعر:

رق�ضة القمر

ق�ض�س ق�ضرية جّدًا

وروبي الأ

يون�س حممود يون�س

علي الراعي

ترجمة: اأ�ضامة اأ�ضرب

�صرد:
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�صاعر من العراق. ❁

ري�شب�ستان قري�شب�ستان ُقري�ش

حميد �سعيد

❁

ْ الخيْر الخيْر ُ... وال زيُد... وال زيُد ُ ال زيُد ال زيُد الخيِل

ولى في  �سئل������ة االأ أر�������ضُ االأ ا ������ةس������ةس������ٌة سموح�سموح�

ضب�ستان قري�ضب�ستان قري�ٍض..

ْنهاْرنهاْر
رحلت عنها االأ

ْوجفاها الطيْروجفاها الطيْر

ثنا الكلبي
ْ
ثنا الكلبي
ْ حدَّ

عن الخنزيِر بن العبْد

عن كلبوْن

قاْل:

ْ النا�ْض ض النا�ْض النا� ُهادى فيه الفقهاءُهادى فيه الفقهاءُ هادى فيه الفقهاء يتهادى فيه الفقهاء يتَ اياياأتي زمٌن

َ.. كتاَب.. كتاَب الذل.. يخسيخسيُخ ال�سوِء س �س � ي�ستبدُل

.. ريسريسريُّ س الب�س الب� ُ والح�سُن والح�سُن َبما كتَببما كتَب الجاحُظ

ال�شــــعر...ال�شــــعر...
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ري�شب�ستان قري�شب�ستان ُقري�ش

ر ب�شر ب�ْشُر الحافي ُطرُدطرُد طردويطردويطردُطردُ

.. ثانيًة ٍّ بن عليٍّ بن عليٍّ ُلَُّبلَّب زيُد لَّبشلَّبش ش�ش� �وي�ويُ

ْ.. بدوالريْن.. بدوالريْن ُّبو حيان التوحيديُّبو حيان التوحيديُّ
أ ا باعويباعويُباُع

ْ الخيْر الخيْر ُ.. وال زيُد.. وال زيُد ُال زيُدال زيُد الخيِل

❁    ❁    ❁

أيْن.. افافاإلى ا

ْي اللغة الـميْتةي اللغة الـميتةي اللغة الـميْتُة.. ي اللغة الـميشي اللغة الـميش شتم�شتم�

ْفك، بما حملْتفك، بما حملْت؟
َلى َملى َم..تنوءُ رواياُت االأ إواإ إو

 بن الجهم..
َّ
ولماذا يغتالون علي
َّ
ولماذا يغتالون علي
َّ

ويختطفون ابن زريق البغدادي..

َّليَّةليةليََّة بنت المهدي.. ليبون.. عليبون.. ُع بون.. عشبون.. عش شيغت�شيغت�

َلى الظلمات.. القمر الطالَعلى الظلمات.. القمر الطالَع من  إويعيدون اإ إويعيدون 

ْزراْرزراْر؟
فلِك االأ

ْراْرراْر رارشرارش ش�ش� أ ثمة ا

رشرشَر شما هلل لقي�شما هلل لقي�

رشرشَر ما هللْ شولقي�شولقي�

اقطشاقطشاقُط منها الكلماْت شفواه تت�شفواه تت� أ وى شوى شوى ا ش �ش � َلي�َسلي�َس

هًة َّ وم�شوَّهة وم�شوهة وم�شوَّ باردًة

اكشاكشاِك.. ش�ش� �.. بزي الن�.. بزي النُ ةشةشُة ش الناق�ش الناق� ُتتزيا الُجملتتزيا الجملتتزيا الُجمُل

ْ النا�ْس النا�ْس َماَمماَم
أ ا

ْا�ْسا�ْس ا�سشا�سش شح�شح� ُ في ليل الُعهر.. بال  في ليل العهر.. بال  في ليل الُعهر.. بال اإ سوترق�سوترق�س عاريًة

❁    ❁    ❁

ْ رحيل الماْء رحيل الماْء تهيتهَيتُه.. بعَد يشيش ش و�ش و� ُ النهُر النهُر َكتَبكتَب

ْحياْءحياْء
رثيرثيَرُث االأ

ما كاَن..

يكونشيكونشيكوْن شوللموتى.. ما �شوللموتى.. ما �

رشرشِر المجنوْن شفي هذا الع�شفي هذا الع�

فيوْن حالَم �لبي�َس.. �لأ يغتَ�صُب �لأ

كان هنا عبد �هلل.. وكانت �صيِّدة �ل�صجر �لناهد..

في ب�صتان قري�س

فلماذ� يهجرها عبد �هلل.. ويجفوها رغُد 

�لَعي�ْس

في هذ� �لطي�ْس

تُنزُع ذ�كرةُ �لورِد عن �لورد..

ويتَّخُذ �لقاتُل �صمَت �لقا�صي.

هذي �لبُقعُة حمر�ْء

وتلَك �لنقطُة �صود�ْء

بينهما.. مقبَرةٌ، يتجمع عند قبور �لفقر�ء..

يَماُم �لما�صي

طفاْل
أ
خ�صُر.. يخرُج من هَزِج �ل

أ
كان هنا �لطيُر �ل

من �صهقِة َمّو�ْل

عُه حفاُر قبوٍر محتاْل َروَّ

فطاْر

❁    ❁    ❁

كوْن �قتربي.. يا َمن كنِت معي لأ

أكوْن �قتربي.. يا َمْن كنِت معي حيث �

�قتربي.. �صاأكوْن

�قتربي.. يتعافى �لرمُل وتنزلُه جناٌت وعيوْن

�قتربي..

تُبعث ليلى.. ويعود �لعقُل �إلى �لمجنوْن

أناديك.. �قتربي �

تبتعديْن

�أبحث في �أر�صك عن ماٍء.. عن طيْن

نمٌل �صر�ٌس وخيوٌل ناِفقٌة وعقارب حمٌر و�صالْل
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طالْل هذي �لأ

وِل تغف������و ف������ي ب�صتان  أ�ص������ر�ر �لوع������ِد �لأ �

قري�ٍس.. تدخُل ليل �لفتنِة..

يوقظها �لمطُر �لناعُم حين تناْم

حالْم وتد�عُب فتنتَها �لأ

 جمُر مفاتنها
ّ
في جلوتها.. يَتجلى

وتعيُد �إلى �ل�صيِخ.. �صباهْ

❁    ❁    ❁

ل زيُد �لخيِل.. ول زيُد �لخيْر

ِة ِكّتاْن جمعت ورَد �صباها.. في �ُصرَّ

قته������ا �لرم������ُل.. وع������اَث ب������ورد �صباها  َمزَّ

�لُجعالْن

ُمَّ �لخيْر
أ يا �

أُّمي.. يا �

يا بنة رب �لنهريْن

ذُن.. وتَع�صُقها �لعيْن تع�َصُقها �لأ

أين؟ فاإلى �

�إلى �أين؟

❁    ❁    ❁

قناْن تي من مدِن �لأ �لفيُل �لآ

يهدم بيَت �هللْ

و�لديَر.. وُمعتزَل �لُرهباْن

وبيوَت �لجير�ْن

قناْن ويقوُل �لأ

ن�صان!! هذ� من �أجل �لإ

قناْن تي من مدِن �لأ �لفيُل �لآ

�أغاَر على بيِت �لحكمِة..

و�غتاَل جن������وُد �لغزِو.. �لَكن������ديَّ ومو�صى 

�لكاظم و�لنعماْن

َر �أْعالُم �لمحتليْن و�َصهَّ

بزبيدة بنِت �لعّبا�ْس

تنا �لنْخلة وِبعمَّ

وبدجلْه

وباألو�ِن جو�د �صليم

ولوحات �لتُرِك ومهر �لدين و�آل �صعيْد

ومقامات �لقبانجي.. وبَ�صتات �لبغد�دييْن

َر.. �َصهَّ

بالجوري وبالبرِحي وورد �لرّمان

قناْن ويقوُل �لأ

ن�صاْن!! هذ� من �أجل �لإ

�لعرباُت �لوح�صيَُّة.. تلتهُم �لطرقات

مو�ْت �لموت �صجاٌل حتى بيَن �لأ

هذي �ل�صم�ُس �لمذبوحُة

هذ� �لقمُر �لخائُف

هذ� �لحقُل �لهارُب

هذ� �لثََمُر �لمغتَ�َصُب.. يقولون..

أفناِن �لتيْن �عتذر �لبُلبُُل من �

وبنى مقبرًة في �صاريٍة يتدّلى منها َعلُم �لمحتليْن

❁    ❁    ❁

وبا�ُس بن�صِب �لُحرّيْة مق�صلة.. ي�صتبدلها �لأ

وخطوٌط متوح�صٌة

تدفع ما خطَّ �لبغد�ديُّ على و�جهة �لجامع..

في �صوق �لغزِل.. وتُ�صِقُطها ِك�َصر�ً..

ل تحزن يا ها�صُم
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.. ما كان  حي������ن يعوُد �إل������ى ب�صتاِن ُقري�������سٍ

لب�صتاِن ُقري�ٍس 

�صتقوُم حروُفَك..

ألِف �لثلِث.. �إلى ياء �لرقعِة.. من �

من �صطٍر في عر�صات �لهنِديَِّة

أو �صطٍر في �لميد�ْن �

أ�صالءٌ في كل مكاْن �

في غرِف �لنوِم.. على �لجدر�ن

في كر��صات �لر�صِم.. على �صفحاِت �لقر�آن

يحمُل ليُل �لبغد�ديين وعود�ً ب�صباحات بي�ْس

ويقول لنا �لحكماءُ.. �نتظرو� يومين..

و�لديُك يَبي�ْس

بي�ُس.. لم ياأت �ل�صبُح �لأ

لكن ما زلنا ننتظُر �لبي�صَة من....�لديْك 

�صلو�ٌت فا�صدةٌ

وقر�ء�ٌت فا�صدةٌ

ورو�ياٌت فا�صدةٌ

ورجاٌل من َق�سٍّ ون�صاءٌ من فخاْر

يُقتُل عبد �هلل وتُنفى ع�صتاْر

يزدحُم �لموتى في �لطرقاِت..

حياْء ويهرُب منها �لأ

أُ َقبُر �لحالج على ِظّل ُمن�َصحٍب.. ا يَتوكَّ

وت�صيُخ �لمئذنُة �لملويَُّة في �صامر�ْء

❁    ❁    ❁

يذهُب �صوُق �لَغْزِل بما فيِه �إلى �لن�صيان

ن�صان فغاني وطيور �لزينِة و�لإ
أ
�لبُلبُل و�لديُك �ل

كان �ل�صيُخ جالُل �لحنفّي يو��صل مجل�َصُه..

في جامع �صوق �لغزِل.. ونق�صده في رم�صاْن

ثنا.. يُحدِّ

عن لهجات �لبغد�ديين.. مقامات �لبغد�ديين.

لحاْن عن �لفقهاء.. عن �ل�صوفيين.. عن �لأ

ذ�َك زماْن..

ن.. و�لآ

َق �صاِمرهُ .. تَفرَّ مات �ل�صيُخ جالُل �لحنفيُّ

❁    ❁    ❁

ُمْذ َحلَّ بب�صتاِن ُقري�ٍس.. ما حلَّ بب�صتان ُقري�س

وتناثر في لغِة �لنا�ِس َدُم �ل�ُصّماْر

نهاْر ولى.. �لأ �صئلة �لأ رحلت عن �أر�س �لأ

وجفاها �لطيْر.

¥µ
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 لحن في اأغاني ال�ضباب

قا�س و�صاعر �صوري. ❁

غاين ال�ضباب غاين ال�ضباباغاين ال�ضباباأ  حلن يف 

محمود عبد الواحد

❁

أنِت لحن في اأغاني ال�ضباب ا

حوذية في عربات الغيم والمطر

ولهذا

عركضعركضعرك ض يدي في �ض يدي في � أد�ّس ا

ابعي طيور الغابةضابعي طيور الغابةضابعي طيور الغابة ض�ض� ّفتفّرفتفّر من اأ

واقيضواقيضواقي ضوتك بخرير ال�ضوتك بخرير ال� وتك بخرير ال�ضوتك بخرير ال�ض ضتيني �ضتيني � اياياأ

افير في الثلجضافير في الثلجضافير في الثلج ضبوحوحة الع�ضبوحوحة الع�

باحضباحضباح ضم�س ال�ضم�س ال� م�س ال�ضم�س ال�ض ضوتلمع في عينيك �ضوتلمع في عينيك �

ونجوم الليل

وفي كل خلية منك

ن تنتظر الندىضن تنتظر الندىضن تنتظر الندى ضو�ضو� و�ضو�ض ضبذرة �ضبذرة �
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 لحن في اأغاني ال�ضباب

لتتفتح

ولهذا

كلما �سرت اإليك

ع الطريق يع الطريق يع الطريق ّع الطريق ّع الطريق  يسيس س�س� اأ

كنت رجاًل من ثلج

ُكنُتكنُت رجاًل من ثلج

طفال الهين نحته االأ

نف عوا لي جزرة مكان اسعوا لي جزرة مكان اسعوا لي جزرة مكان االأ سو�سو�

وبرتقالة مكان كل عين

وفسوفسوف سوطاقية �سوطاقية �

أنِت ا أتيِت ثم ا

لم�ستني

أنفا�سك فذبُت من حر ا

ر�ض ان�سفح ج�سدي على االأ

يعسيعسيع س�س� اب كي ال ساب كي ال ساب كي ال اأ سع�سع� تم�سكُت باالأ

اإليك م�ستغيثاً ُالتفُتالتفُت

وابتلعني التراب

تني الجذورستني الجذورستني الجذور سامت�سامت�

وراق ون واسون واسون واالأ س بين الغ�س بين الغ� عدتسعدتسعدُت تائهاً س�س�

وتبخرُت

الحقاً بالغيوم

ن أنذا االآ وها ا

بين النوم واليقظة

ر�س: �أنظر �إلى ما بقي مني على �لأ

جزرة وبرتقالتان

وطاقية �صوف

و�أغم�ُس عيني منتظر�ً

مو�صم �لثلوج

ال �أريد �سوى..

أنا ل �أريد منِك و�صالً ول ُقَبل �

ل نظرة

ول �بت�صامة

أبغي �صوى �أن �أكون ل�صُت �

دبو�صاً في �صعرك

قمي�صاً تحت معطفك

�أو عروًة في �لقمي�س

أبغي �صوى �أن �أكون ول�صُت �

نقطًة في ��صمك

ذرةَ هو�ٍء تعبر فمك

أو َفماً يقول لك: �

�صباح �لخير

وحين تقعين في �لحب

أبغي �صوى �أن �أكون فل�صُت �

غمازًة في خدك حين ت�صحكين

�أو مندياًل

تجففين به دموعك

¥µ
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�صاعر �صوري. ❁

ق�صائد ريفية

بيان ال�صفدي

❁

ْ
 علي
ْ
 علي
ْ

َ الخيَر الخيَر اأف�ضَن

ْتحياْءتحياْء تحياءضتحياءض ض با�ض با� نينيَْن كنوزاً يفيَف فخفْخ اأ بع�ٌض

ل �شلاَّ

ْ بالماْء بالماْء �ساقية القريِة طافحٌة

ُكانت تن�ساُبكانت تن�ساُب

حكاتسحكاتسحكاٌت سها �سها � ُتداعبُها �تداعبها �تداعبُ

أنامُل وا

يقانومرايا من �سيقانومرايا من �ِسيقاْن

اأحيانا كان الحظُّ

هدسهدسهَد هذا  س�س� أ ُل كي ا لي�سهلي�سهِّ

بان�سبان�ْسباْن ُ بال ُح�س بال ح�س بال ُح َبايا يغ�سلَنبايا يغ�سلَن بايا يغ�سلنسبايا يغ�سلنس سل�سل�

ْ
ي في عيني في عينَي لئ كوٌن الفيالفيالأ

ْ
يفيِفي فخفْخ َ من لحم َمخ من لحم مخ من لحم َم اأرى مملكًة ُ كنُت كنُت اأحياناً

بوعنبوعنْبوِع َبايا الَينبايا الينبايا الَي بايا اليسبايا اليس س �س � بع�ُض
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ُ لكي يكتمل الم�شهُد لكي يكتمل الم�شهُد اأجهْدَن بع�ٌض

ؤايا للر�ؤيةايا للر�يةايا للر�ؤيِة � ز� ز� نن يتركنن يترْكَن اأ

ف ما كان ي�شف ما كان ي�ِشفُّ اأ�

جابن حجابن ِحجاٍب ن ح�ن ح� َ م�شاهَد م�شاهَد د َطلقَنطلقَن
أ ا �اأحياناً

ر الدنيا بي�ر الدنيا بي�ر الدنيا بي فتد

ْ
يفي الفيفي الَفي في الف�في الف� اأغرق في النور  اإْذ

...

ْمن ذكرى الماْءمن ذكرى الماْء

ر عقود�ر عقود�ر عقوٍد � مر� مر بعد�بعد�بعَد َن الآ

ْاْءاْء. اءشاءش ش ن�ش ن� اأذكر اإل �شالَل ل

لعبة حرب

أيام طفولتنا المعجونة بالطيِن في يوم من ا

توت ال�شام�توت ال�شام�توت ال�شاِم

ْلعبْنا لعبة حربلعبنا لعبة حربلعبْنا لعبة حرٍب

ِ في القلعِة في القلعِة ُري فيها الحار�ُض ضري فيها الحار�ُضري فيها الحار� ري فيها الحار��ري فيها الحار�� َد

رغيفا�رغيفا�رغيفاً من خبز حاٍف ي شي شي  شحمل قو�شحمل قو� اأ

ْ من ماْء من ماْء قليال�قليال�قلياًل

ِرفاقي يقتتلون فريقيِنرفاقي يقتتلون فريقيِن رفاقي يقتتلون فريقين�رفاقي يقتتلون فريقين�

حبرحبَرُح اأ للكني للكني ل لكني �لكني �

ُنت الحار�ُض ضنت الحار�ُضنت الحار� قالوا لي: »اأ

ْك منها! ك تتحرك تتحرَّ ل

ْعداْءعداْء«
فلقد يغُدرنا الأ

ُّكان الوقت يمرُّكان الوقت يمرُّ

لحلَحلَّ الليُل ببطٍء ح�ح�

ْ حتى غابْت حتى غابْت ُ رفاقي تتخافُت رفاقي تتخافُت واتشواتشواُت ش�ش� اأ

ِنا في القلعِةنا في القلعِة... أ �ا

ُ الطيُن الطيُن فجفَجفَّ

وتوُت �ل�صاِم..

وَزْعروُر �لكْرِم..

أتر�بي كِبرو�  و�

حو�ْل وتغيَّرِت �لأ

بطاْل وتهاوى �لُجبناء مع �لأ

لم يذكْرني �أحٌد

ْت �صنو�ٌت مرَّ

أنا وحدي باٍق و�

في تلك �لقلعة كالتمثاْل!

ة
ّ
�لريفي

�لريفّية قادتني للِبركِة

للنَبْعِة

للبريَِّة

للذة تل�صع كالَميْ�صِم

للم�صة و�لقبلة في َخَفٍر 

ولى للبئر �لأ

حيث تعلمت �لَعْوْم

ل�صغير يعبُث �أحياناً

و ُردَّ تظاهر بالنوْم
أ و�إذ� ما بُوغَت �

�لريفية من �ُصمرتها �صاغ �إلُه �لنار �لقهوةَ

ثم تر�خى حيناً كي يعجن قامتها

كفطيرة ُجبٍْن 

مخلوٍط بالبُنِّ وباللوز وبالجوز وبالتفاْح 

�َصبَّ كثير�ً من ع�صل فوق �ل�صفتيِن 

ف�صال �إلى �ل�صدِر

ى �ل�صاقيِن وفا�َس فغطَّ

وقلَّبها فوق �لجمِر 
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و�أح�صَن �َصنعَة هيئتها 

�صوَّى

أز�َل و�

َق ودقَّ

و��صتثنى

اَف و�أ�ص

وزيََّن عينيها 

ولوى

ر بين يديه �لعالي فتدوَّ

ر ما يح�ُصن �أن ينه�َس وتكوَّ

ثمَّ تر�خى و�ن�صاْح

َل مَّ
فتاأ

فيما بين يديه من �لده�صِة

�ِق َجا�س وكالدرَّ أة كالإ  في �صكل �مر�

وكالِحنْطة و�لِم�صِم�س و�لتين �لبريِّ �لذ�ئِب 

َق فيها حدَّ

د من �َصنعتِه كي يتاأكَّ

وتقلََّب بين ِوهاٍد وه�صاٍب فيها

أر�صَل �آهتَه من غابتِه �

ا �أب�صَرها �كتملْت لمَّ

ْغنوجِة و��صتقَوْت بالأُ

�أطلقها 

َد.. وتمدَّ

 و�رتاْح

غياب

�لطيِّبون غابو�

و�ل�صيِّئوَن غابو�

و�لق�ص�ُس �لجميلة �ل�صغيرةُ

عتُها تبعثرْت .. �لتي جمَّ

ها �لظالم و�ل�صباُب ولفَّ

منة �لتي تركتُها �لبلدةُ �لآ

خر�ُب

ود�ُر جدي و�أبي 

خر�ُب 

قو� ب�صرعٍة �أطفالُها تفرَّ

وغادرو� �أحالَمهْم..

 و�صابُو�

وكلُّ من �أحببتُهم قد ذهبو�

�أهِم�س: »َمن يجمُعهم؟« 

أنني بَِقيُت وحدي من َمْكر عْمري �

 و�قفاً..

ُمنك�ِصر�ً..

ُمْرتِجفاً كري�صٍة

في َمْهَمٍه..

 �لرماُل و�ل�صر�ُب.
َ
أَمامي �

من مجموعة �صعرية قيد �لن�صر بعنو�ن »مقطوع من �صجرة«.  •

المرجع
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داخل البالون

�صاعرة من �صورية. ❁

داخل البالون

مة �شيخوشمة �شيخوشمة �شيخو شب�شب�

❁

اأوقظ ال�شياطين النائمة

أ�شاهد ظلي يرتجف ا

أتركه يغرق؛ ا

لياشلياشلياً هنا شال �شيء م�شال �شيء م�

شا�شا�شاأنفُخ بالوناً

ي،شي،شي، شئه بنداءاتي لك طول العام الما�شئه بنداءاتي لك طول العام الما� ئه بنداءاتي لك طول العام الما�عبئه بنداءاتي لك طول العام الما�عّب أ ا

مك هناكشمك هناكشمك هناك شحفظ ا�شحفظ ا� اأ

بعيداً عن غبار الحرب الذي ملأ فمي

أتركه يطير ا

ابعةشابعةشابعة شماء ال�شماء ال� ماء ال�شماء ال�ش شلل�شلل�

ينفجر

يئاشيئاشيئاً قرب اهلل شمك م�شمك م� مك م�شمك م�ش شويبقى ا�شويبقى ا�

 داخل البيت 

ٌبواٌببواٌب كثيرة،
أ ا

وحدها الجدران تركت المكان

ال�سقف معلٌق بحبل،

ي ال�سهرةسي ال�سهرةسي ال�سهرة سق�سق� اإلى باب اأ من باٍب

اأفتح الباب واأخرج

ال فرق!

العدم على طرفي الباب

يء م�سلياسيء م�سلياسيء م�سلياً هنا سال �سال �

أنفا�س النهر القريب ا أ افقافقا أ ا

فدع ليقود سفدع ليقود سفدع ليقود اأورك�سترا الخراب، سبحث عن �سبحث عن � اأ

غيراسغيراسغيراً س �س � اأرمي حجراً
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داخل البالون

قمر جديد!

�سيظنونه �سيناريو نهاية العالم

حكسحكسحك س�س� مت وسمت وسمت واأ س�س� ا�سا�ساأ

ُطمئُنطمئُن على قلبي!
أ وا

ٍعته في كي�س نايلوٍنعته في كي�س نايلوٍن عته في كي�س نايلونسعته في كي�س نايلونس س و�س و� ُالحرُبالحرُب

اعري البال�ستيكيةساعري البال�ستيكيةساعري البال�ستيكية سفال ت�ستغرب م�سفال ت�ستغرب م�

طنعة،سطنعة،سطنعة، سوابت�ساماتي الم�سوابت�ساماتي الم�

تاق ستاق ستاق اإليك اأحياناً س�س� أ ا

في�سمع الجميع قرقعة الكي�س

رة الكينا المجاورةسرة الكينا المجاورةسرة الكينا المجاورة س على خا�س على خا� �سحب حبل نوٍر ملتفاً
أ
ا

ف قلبي جيداكتف قلبي جيداكّتف قلبي جيداً واأ

يف يفسيفسّ سيام ال�سّيام الّ�يام ال� أ في ا

عه في الثالجةسعه في الثالجةسعه في الثالجة سمي، ت�سمي، ت� تحمله اأ

ى سى سى اأن يف�سده الحر! ستخ�ستخ�

ى ذلك يا سى ذلك يا سى ذلك يا اأمي! سخ�سخ� أنا اأ وا

اغمريه بالثلج

اتركيه هناك حتى يتجمد

ًقلبي المغلّف جيداًقلبي المغلّف جيداً

ّوالمجّمد جيداوالمجمد جيداوالمجّمد جيداً

يعرف ا�سمك حين يلمع في ال�سماء

نَّ لبريقه مو�صيقا
�أخبرني مرًة باأ

ل ت�صدرها �لنجوم

أ�صنان �لمالئكة �لمبت�صمين عالياً ول حتى �

��صمك �لم�صيء يغني

وي�صمعه قلبي فقط

عندما تنتهي �لحرب

�صاأترك ند�ءتك تتقافز من فمي

كحمامات �ل�صاحر �لبي�صاء

عندما تنتهي �لحرب

�صيعود كل �صيٍء كما كان

�صتعود �لجدر�ن محّملًة بالهد�يا،

بو�ب ل حاجة لنا لالأ

نمدها مو�ئد طويلة للم�صافرين �لعائدين

ونفر�س �صرير�ً و��صعاً كمرٍج قطني،

�صيعيد لنا �لنهر كّل �لظالل �لغارقة

و�صن�صمع نقيقاً بعيد�ً يرحب بالحياة

�صاأنفخ بالوناً

�أعبئ �لحرب فيه

�أفجره تحت قدمي

هناك حيث ت�صتحق كل �لحروب �أن تكون!

¥µ
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❁   �صاعر عراقي.

ق�صائد خمتارة 

كوصكوصكو صوري�صوري� وري�صوري�ص صاعر الروماين مارين �صاعر الروماين مارين � اعر الروماين مارين �صاعر الروماين مارين �ص ص لل�ص لل�

ترجمة: عبد الكريم كا�صد

❁

اكت�شْف �شيئاً،

ؤة، م�ؤة، م�ؤامرة، ّ، قاّرة، م�، قارة، م�، قاّر
أ مبدا

أّي �شيء، ا

كحركحّرْك الجبال،

هّز كتفيك،

�ه�ه� ذاك،

�شكراً.

البحث عن �صورة هيغل

أَر قّط لم ا

رة هيغل ش�رة هيغل ش�رة هيغل  ش��ش��

تاقتاّقتاً ؤدة م�ؤقدة م�قدة م�ؤ دة م��دة م�� �فهي مفق�فهي مفق

 �إمالء

ورةضورةضورًة للحا�ضر ضالما�ضي يلتقط �ضالما�ضي يلتقط �

كضكضْك هناك، ضام�ضام�

نضنضّن حرباً، ض�ض�

لي�س هذه، تلك،

ك قتلت الكثير عبثانك قتلت الكثير عبثاّنك قتلت الكثير عبثاً، رغم اأ

ّلي�س مهّمالي�س مهمالي�س مهّماً،

مضمضْم، ضابت�ضابت�

ّلى الحّبلى الحّب، اإ ْحيح، انظْرحيح، انظْر حيح، انظرضحيح، انظرض ضهذا �ضهذا �

ثنين  إلى الإلى الإ اإ ْانظْرانظْر

ربعاء اإلى الثالثاء، اإلى الأ ْانظْرانظْر
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من كّل كتبي 

مع ذلك �سمعُت

ّ في مخزن عادّيات  في مخزن عاديات  في مخزن عادّيات  أّن �

ورة له سورة له سورة له  سة �سة � ّ من هنا ثّمة � من هنا ثمة � من هنا ثّم لي�س بعيد�ً

تريه تماماً في �لفترة 

ّ
 نظام فل�سفي
ّ
 نظام فل�سفي
ّ

�لتي �لتهم فيها كّل

مثل دودة قّز

تقتات على ورقة توت.

ّ وغير عادّي وغير عادّي يئاسيئاسيئاً جمياًل سن تكون �سن تكون � أ ّالبّدالبّد �

� مثير� مثير�ً يئاسيئاسيئاً س�س�

ن�سان. يئاسيئاسيئاً كما �الإ س�س�

ا ما �سا ما �ساأوفر وقتاً
ٍ
في يوم

إ�سرع �إ�سرع �إلى هناك  أ ا ما �سا ما �سا
ٍ
في يوم

�لكلمات  أل كّل

ٍ

أ

ٍ

ا�سا�سا او�ساو�ساأ

لتتركني وحدي مع هيغل 

امتاسامتاسامتاً سليه �سليه � ُتطلُّعتطلّع �إ
أ ا�سا�سا

ع دقائق.سع دقائق.سع دقائق. سلب�سلب�

دانتي

ّلهّية لهية لهّية  �لهرم �لتائه في �لكوميديا �الإ

ة بدية بدّية  �لمنحني قلياًل على �الأ

أ�سمعه في �لليل، �

حين يبزغ �لقمر،

منزلقاً بهدوء على �لرمل،

آيباً، �مليمتر�مليمتر�ً كّل �سنٍة ذ�هباً �

على مهل 

وهنالك في د�خله 

منغلق باإحكام 

كما في د�خل نف�صه 

�لفرعون 

بيديه 

حّنط كّل معارفه،

�صاعات  �أقاربه �لمخل�صين ومن �لتقطهم عن طريق �لإ

أبعد من �أحجار �لما�صي �لبي�صاء مدخاًل يده �

كم مريع �أن يحوطك �لقانون!

حّنطهم،

بدّية  حّتى ل يبقى وحده في �لأ

ر�س. مالئاً �صفينته بكّل من �أقامو� على �لأ

�صبع �صماو�ت من �لخطيئة،

�صبع �صماو�ت من �لنتظار،

وهام، �صبع �صماو�ت من �لأ

وكلّها تغ�ّس بالب�صر 

وفي و�صط هذه �لم�صاهد 

د�نتي

يتطلّع في �لجحيم، يتطلّع في �لمطهر، يتطلّع في �لفردو�س

وحين دّب فيه �ل�صجر

غّير عالماتها 

فو�صع عالمة �لجحيم على �لفردو�س

وعالمة �لفردو�س على �لجحيم 

وهكذ� 

حّتى �إّن �لب�صر �لفانين 

وقد حدث هذ� كثير�ً –

أين يقيمون؟ ليدرون ترى �

غير �أن د�نتي ظّل �صامتاً 
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حّتى �نتفخت �صر�يينه

ر�فعة �لهرم من د�خله 

�لهرم �لذي يتحّرك على �لرمل 

آيباً  مليمتر�ً كّل �صنٍة ذ�هباً �

دونما عجٍل.

�سف �أ�سعر باالأ

�أحزن للفر��صات 

حين �أطفئ �ل�صوء

وللخفافي�س 

أ�صعله. حين �

أيمكنني �أن �أقوم بخطوة و�حدة �

أوؤذي �أحد�ً؟ من دون �أن �

أ�صياء غريبة تحدث  �

وّد  حّتى �إنني لأ

أ�صي بين يدّي، �أن �أ�صع ر�

أ�صماء �إّل �أن مر�صاة تُرمى من �

�صفل.. ت�صحب يدّي �إلى �لأ

لي�س ثمة وقت 

�صرعة. لتمزيق �لأ

�صياء �أن تكون. فلتدع �لأ

¥µ
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قا�س من �صورية. ❁

رق�صة القمر

يون�س محمود يون�س

❁

يائ������ه ال�ضرورية وم�ضى ضيائ������ه ال�ضرورية وم�ضى ضيائ������ه ال�ضرورية وم�ضى  ض�ض� ا حقيبته با حقيبته باأ �����������أ � م���� م���

�لى محطة الحاف�لى محطة الحاف�ت.  ه ي������ارة تقله ي������ارة تقلّه اإ ي������ارة تقلضي������ارة تقلض ضيبحث عن �ضيبحث عن �

إة البع�ض على اإيذائه.  إة البع�ض على 
أ ا من جرا من جرا فقد كان مذهوالً

د ة �ض������رورة لتفقد ة �ض������رورة لتفّقد اأي  ة �ض������رورة لتفقية �ض������رورة لتفقيَّ أ أنه لم يجد ا اإل������ى درجة ا

يء. بما في ذل������ك ذاكرته التي كانت مثقوبةضيء. بما في ذل������ك ذاكرته التي كانت مثقوبةضيء. بما في ذل������ك ذاكرته التي كانت مثقوبًة ض�ض�

اب بقذيفة لم تنفجر. ضاب بقذيفة لم تنفجر. ضاب بقذيفة لم تنفجر.  ضكما هو بيته الم�ضكما هو بيته الم�

م������اء ضم������اء ضم������اء  ض، وال�ض، وال� أّن الج������و كان ب������ارداً ورغ������م ا

ح������وب الخري������ف ودخان ضح������وب الخري������ف ودخان ضح������وب الخري������ف ودخان  ض �ض � أّن ا افي������ة. ضافي������ة. ضافي������ة. اإاّل ض�ض�

القذائ������ف ما كانا لتخطئهم������ا العين، ولهذا 

تطع ضتطع ضتطع اأن يمنع دمعتين تحجرتا في  ضما لم ي�ضما لم ي� ما لم ي�ربما لم ي�رّب

�ح�ح�مه  ا من ا من اأ إمقلتيه، فالحرب واإن بّددت كثيراً إمقلتيه، فالحرب و

ضه بقدرة الوحو�ضه بقدرة الوحو�ض على  ه بقدرة الوحو�كه بقدرة الوحو�ّك كضكض ض �ض � أّن ا ومدخراته. اإاّل

ال�سرد...ال�سرد...
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رق�صة القمر

أيقونة  إهزيمت������ه. �إهزيمت������ه. �إ�ضافة �إلى حب������ه لوطنه.. �

�ن  �اطير.. ما يز�اطير.. ما يز�الن يملأ اطير.. ما يزضاطير.. ما يزض ض�ض� دة يدة ّيدة �الأ يضيض ضرق، و�ضرق، و� رق، و�ضرق، و�ض ضل�ضل� �

ضا �ضا �ضاأنه  لح������د مهما علح������د مهما عل قلب������ه وعقله، وما من �أ

أّي منهما.  ع ��ع ��ع � �نتز�نتز تطيع ضتطيع ضتطيع � ضي�ضي�

� ما كان ي������ر� ما كان ي������ر�ه.. �إ�ضاف������ة �إلى كثيٍر ه������ذ�

�لخر�لخر�ب �لممت������دِّ على جانبي �لطريق..  من �

إل �إل �إلى  ل �ضل �ض ضخر، وحي������ن و�ضخر، وحي������ن و� الم، ويتالم، ويتاأ اما جعل������ه يتاما جعل������ه يتاأ

أكثر برودة،  ب������ح �ضب������ح �ضب������ح � ض�ض� أ �لمحط������ة كان �لليل قد �

آبه  تحمله غير �ضتحمله غير �ضتحمله غير � ضلتي �ضلتي � عد �ضعد �ضعد �إلى �لحافل������ة � ضف�ضف�

بالوقت.. م������ا م�ضى منه وما هو �آت، وحين 

أناقتها  أة بكامل � � في مقعده. جاءته � في مقعده. جاءته �مر� َّتقرَّتقرَّ تقرضتقرض ض�ض� �

إلتجل�س �إلتجل�س �إلى جو�ره. 

إعندما نظر �إعندما نظر �إليها. ر�آها جميلة دون جمال 

إلى �إلى �إلهة  إرة �إرة �إ رة �ضرة �ض ض فكره ذه������ب مبا�ض فكره ذه������ب مبا� إ�ض������ح. بل �إ�ض������ح. بل �إّن و�

مع منها حديثاضمع منها حديثاضمع منها حديثاً عن �لحب.  ضن ي�ضن ي� أ �لح������ب دون �

حر ضحر ضحر  ضل�ضل� ديد، وكان ضديد، وكان ضديد، وكان � ض�ض������ع �ض�ض������ع � كما ر�آها قوية بتو�

امه������ا دون �ضامه������ا دون �ضامه������ا دون �أن تكون  ض������ع من وجهها وكل م�ض������ع من وجهها وكل م� ������ع من وجهها وكل م�ض������ع من وجهها وكل م�ض ضي�ضي�

يء ضيء ضيء  ضلتي ال تنبئ ب�ضلتي ال تنبئ ب� امتها ضامتها ضامتها � ضبت�ضبت� احرة، ولع������ل ضاحرة، ولع������ل ضاحرة، ولع������ل � ض�ض�

أثارت عاطفته.  ياء ضياء ضياء �لتي � ض�ض� أكثر �الأ محدد من �

أّن كل ما فكر به جعل������ه ر�غباً في  ورغ������م �

أنه ظل  إ������ا يجول في خاط������ره. �إ������ا يجول في خاط������ره. �إاّل � ������ا يجول في خاط������ره. �لتعبير عم������ا يجول في خاط������ره. �لتعبير عمَّ َّلتعبير عمَّ �

تطيع، ولم ضتطيع، ولم ضتطيع، ولم  ضح له������ا بقدر ما ي�ضح له������ا بقدر ما ي� ح له������ا بقدر ما ي�ضح له������ا بقدر ما ي�ض ضامتا وهو يف�ضامتا وهو يف� امتا وهو يف�ضامتا وهو يف�ض ض�ض�

�نطلقت �نطلقت �لحافلة في رحلة كان  �ن �ن � أ إيتكلم �إيتكلم �إاّل بعد �

أنها محفوفة بالمخاطر،  افر فيها �ضافر فيها �ضافر فيها � ضيعرف كل م�ضيعرف كل م�

ائقون ضائقون ضائقون  ضل�ضل� ن  يزين  يزّين � ولى لماذ� ������مه������مِه������َم للمرة �الأ هولعله فهولعله َف

يارضيارضيار�تهم بعبار�ت مثل: بحمى �لرحمن، �أو قل  ض�ض�

ن ين يْن �هلل ترعاك،  ييري فعييري فَع يري فعضيري فعض ضو �ضو � أ �أعوذ برب �لفلق، �

ي عبارٍة جاهزٍة،  نه كان يرف�س �ل�صت�صالم لأ ولأ

أة �لتي كانت  أو َقَدٍر مكتوٍب. قال ي�ص������األ �لمر� �

تتنحنح مثل طفلة �صغيرة: 

هل �صمعت باإلهة �لحب؟ 

به������دوء وبالبت�صامة  أة  �لم������ر� فاأجابت������ه 

�لغام�صة ذ�تها.

أي�صاً.  نعم.. �صمعت بها، وقر�أت عنها �

�صعقه جو�به������ا �ل�صهل �لمت�صامح وكاأنها 

تفتح له �لباب. فقال ي�صاألها ثانية. 

أّل تكوني قد خ�صرت بيتك مثلي؟  �آمل �

- بل خ�صرته يا �صيدي. 

- �أمر موؤ�صف. لكن ما �لفائدة؟ فالوحو�س 

أّن �لبيوت ح�ص������ارة، وعموماً هي  ل تعرف �

لتعرف معنى �لح�صارة.  

أننا متفقان في هذ�.  - �أظّن �

أ�ص������ه �إعجاباً باتفاقهم������ا. لكنه لم  هّز ر�

ّن  يقل �صيئاً، فقد خالجه �صعور بالرتباك. لأ

ن ل تبدو و��صحة،  �لجدوى من �أي حديث �لآ

أنه لي�س في و�صع ي�صمح له باأن يكون  هم � و�لأ

كريماً، وقد ل يك������ون مجدياً �لتفكير بقدرة 

�لح������رب على تخري������ب �لنفو�������س �لجيدة.. 

أي�صاً..  �لمتما�صكة، و�لقوية �

�أمر �آخر كان له تاأثيره في تلك �للحظة، 

فقد وجد في �لقمر �لذي بد� وكاأنه يتر�ق�س 

ف������ي عليائه بفعل �رتج������اج �ل�صيارة ما جعله 

ق في تل������ك �لرق�صة �لع�صو�ئية دون �أن  يحدِّ

نثى �لتي  تغيب ع������ن حو��صه ر�ئحة تل������ك �لأ
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رق�صة القمر

�قتحمت عالمه بقدرة عجيبة. فال هو قادر 

بحار في  على تجاهلها، ولهو قادر على �لإ

عالمها خوفاً من �لغرق �لمحّتم. 

وم�صى �لوقت بتلك �لهتز�ز�ت �لتي لم 

تتوقف لحظة و�ح������دة، وما كان با�صتطاعته 

أة  أّن تلك �لمر� �أن يت�صم������ر في مقعده ل������ول �

أ�صها على كتف������ه فجاأة. فقد �أح�س  ألق������ت بر� �

وه������و ينظر �إل������ى وجهها �ل�صم������ح، وعينيها 

أّن �صطر�ً من �لقمر هبط من  �لمغم�صتي������ن �

عليائه لي�صتقر على كتفه. 

أّن عبيرها غم������ره ب�صعادة  م������ن �لموؤك������د �

أنب������ت فيه حقاًل  لتو�ص������ف. ب������ل �إّن عبيرها �

أية  حا�صي�س و�لم�صاعر، فلم يجد � مزه������ر�ً بالأ

ن ي�صرف �نتباه������ه عن روعة هذه  �ص������رورة لأ

يَّ �أجر �إ�صافي، علماً 
�لرحل������ة �لتي لم تكلفه �أ

أّن �لوقت �لذي �ُصحن باأخيلة في غاية �لجمال  �

لم يكن �أكثر من �صعادة تم�صي في جدول. 

مام، ورغبته  وبين رغبته في �لم�صي �إلى �لأ

حا�صي�س و�لم�صاعر.  �صي������اء و�لأ في ثبات �لأ

أة  أ�������س �لمر� بق������ي مت�صمر�ً ف������ي مقعده، لر�

توق������ف عن �لهتز�ز على كتف������ه، ول �لقمر 

توقف عن �لهتز�ز في تلك �ل�صماء �لبعيدة. 

قمر�ن يتاأرجحان، وم������ا كان با�صتطاعته �أن 

يثبِّت نظره على قمر و�حد.. 

هكذ� م�صت �لرحلة هينة جميلة، وعندما 

�صجار �لتي  �صاه������د تبا�صير �ل�صبح و�ص������ط �لأ

أنه نام  ت�صامقت عل������ى جانبي �لطريق. �أدرك �

أة كانت  أن������ه نام.. حت������ى �لمر� دون �أن ي������دري �

م�صتيقظة وهادئة ف������ي مقعدها. �أما �لحافلة 

بنية �لتي بدت  فكانت تهبط منحدر�ً باتجاه �لأ

و��صحة رغم �ل�صحوب �لبارد �لذي �أ�صفى على 

�لمدينة �لجديدة �صكوناً حزيناً بع�س �ل�صيء، 

ثم ما هي �إّل دقائق حتى توقفت �لحافلة في 

أ  مكان يعجُّ بالكثير من �لحافالت، وهكذ� بد�

�لركاب بمغادرة �لحافلة. 

أة �أولً، ثم خ������رج خلفها،  خرجت �لم������ر�

وعندما �أ�صبحا على �لر�صيف. قال لها:

نمِت طوياًل على كتفي..

فقالت وهي تبت�صم: 

حقاً!! لم �أعلم بذلك. 

فعاد ي�صاألها: 

أين �صتذهبين؟  �إلى �

أنا  - �أقربائي ي�صكنون في مدينة قريبة. �

ذ�هبة �إليهم. و�أنت؟ 

أنا �صاأبقى هنا، و�صاأتدبر �أموري بطريقة ما.  �

�بت�صمت دون �أن تق������ول �صيئاً، ثم م�صت 

تاركًة لنظر�ته �أن تتبعها. �أما هو فقد تمّنى 

خيرة له������ا. كلمة و�حدة  ل������و كانت �لكلمة �لأ

فقط كان������ت �صتريحه كثير�ً. لكنها لم تفعل، 

وم������ا كان با�صتطاعته �أن يق������ول كالماً �آخر. 

فتابعه������ا وهي تخطو مبتع������دًة دون �أن يغيب 

أّن م�صيتها �صاحرة، ولهذ� رّبما قال  عن ذهنه �

خيرة، ثم ��صتد�ر عندما ر�آها تغيب  كلمته �لأ

عن ناظريه.
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ق�ص�ص ق�صيرة جدًا

قا�س و�صحفي من �صورية. ❁

ق�ص�ص ق�صرية جدًا

علي الراعي

❁

بلوطة

غ�صان، و..ارتفاٌع ثخانٌة في جذعها، والأ

ٌوامتداٌدوامتداٌد مهيبان، 

و.. غير ذلك.

راء على مدى صراء على مدى صراء على مدى  ص خ�ص خ� للم تزل وارف������ة الظللم تزل وارف������ة الّظّل

نة.صنة.صنة. صالف�صول منذ ثالثمئة �صالف�صول منذ ثالثمئة �

اهدةصاهدةصاهدًة عل������ى الموت،  ص تب������رح مكانه������ا �ص تب������رح مكانه������ا � ل

������ةبدي������ةبدّي������ٌة أ ا ������ةص������ةص������ٌة صن، و..حار�صن، و..حار� والخيب������ة، والخ������ذل

للمزار..! 

جرة البلوط،صجرة البلوط،صجرة البلوط، ص �ص � يتيمٌة

ُتنتظُرتنتظُر
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ق�ص�ص ق�صيرة جدًا

احتفاالت طرد العتمة مع كلِّ وافٍد جديٍد

اإلى المقبرة..!

❁    ❁    ❁

منزل

ّ، وال�شاعرّي، وال�شاعرّي جداً، ُّ
يشيشي شر..وهو الرومان�شر..وهو الرومان� ر..وهو الرومان�فكر..وهو الرومان�فّك

هشهشِه شر�شر� أ يبنيهشيبنيهشيبنيِه على ا ش منزله، ال������ذي �ش منزله، ال������ذي � ب�شكِل

الجميلة.

شاق������ال: �شاق������ال: �شاأبن������ي اأوالً »قب������واً« للحيوانات، 

ُقيُمقيُم فوقه منزلي الجميل.
أ وا

بعد حيٍن

ان�شان�شاأ قبواً، و..اأقام فيه حتى مات..!! أ ا

❁    ❁    ❁

ت�سالي

لزمٍن طويٍل،

������ه جع������ل من قلبه������ا مكانان������ه جع������ل من قلبه������ا مكاناّن������ه جع������ل من قلبه������ا مكاناً أ ا ّكان يظ������ّنكان يظ������ّن

وقات رفاهيته..! الأ

بعد حيٍن،

تنتنَْت في قلبه َها بَنها بنها بَ ها بنها بنَّ أ ا اكت�شَف

مدينة مالهي..!!

�أوتيالت

ُّ الحبُّ الحبُّ بينهما، ارتبَك

مان، ِو..لم يعودا ي�شعراِنو..لم يعودا ي�شعراِن باالأ

دها كان محطة قوافل،شدها كان محطة قوافل،شدها كان محطة قوافل، شفج�شفج�

أّما �

قلبه، فكاَن فندق �لمدينة..!

❁    ❁    ❁

�س
ّ
تمر

لزمٍن طويل،

كانت هو�يتها ن�صب �ل�صباك،

لحيٍن من �لدهر،

تمّر�س في مطاردة �لفر�ئ�س،

هي.. �أ�صبحت ن�ّصاجة،

يد..! و..هو �متهن �ل�صّ

❁    ❁    ❁

ب�ستان

عند مدخ������ل ب�صتانه �ل������ذي طالما حلم 

�صج������ار، غر�س  بتحويل������ه �إل������ى غابٍة م������ن �لأ

�صجرتين، زيتونًة على ��صم و�لدته، و..ليمونًة 

على ��صم زوجته.

بعد حيٍن،

غر�َس في �لط������رِف �ل�ُمقابل تفاحًة على 

��ص������م حبيبته.. ث������م غر�س ج������وزًة على ��صم 

�بنته..

بعد حيٍن لي�س طوياًل، �صار �لحقُل غابَة 

ن�صاء..!

❁    ❁    ❁
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ق�ص�ص ق�صيرة جدًا

فاتح

»في كلِّ مدينٍة

أًة يا ولدي.« �ع�صْق �مر�

تلك كانت و�صّية �لمغفور له جده

و.. هكذ�

�صاَر �لفتى يدخُل �لمدَن من قلوبها. 

ت�سلل

�ليوم

حّطت غيمتي في غرفتي

دخلْت كل�صة من �لنافذة.

فذبحتُّ لقدومها كب�صاً من �لنبيذ.

طلبْت

أربَت على كتفيها. أَْن �أم�صَط لها �صعرها، و..� �

و.. ��صتز�دت تطلباً:

فحككُت لها ظهرها، و..م�صدُت باأ�صابعي 

على بطنها، و�صاقيها

و.. على حين هدهدة

غفْت

و.. ن�صيْت و�جباتها �لمائية.

❁    ❁    ❁

نو�فذ

ل... تكفُّ

تلك �لنو�فذ عن »زعرنتها«

��صت�صلم

لها �لحبُق طائعاً

و..ل تز�ُل

تغوي �ليا�صمين، و..تر�وده

بالت�صلق، و.. �لدخول.

¥µ
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وروبي  الأ

داب عام )1946م(. روائي األماني حا�صل على نوبل للآ

�صاعر وكاتب ومترجم �صوري.

❁

وروبي  الأ

هيرمان هي�سه

❁

وا�صلت التكنولوجيا الغربية تقدمها بروعة 

ابي������ع اتخذت صابي������ع اتخذت صابي������ع اتخذت اأوروبا  ص�ص� أ اإل������ى النهاية. طوال ا

االحتياطات وقاومت بعناد المياه التي ترتفع 

خمة صخمة صخمة  صدود ال�صدود ال� دود ال�صدود ال�ص ص، من خالل ال�ص، من خالل ال� الوالّوالً تدريجياً. اأ

رى الحرب، ثم من صرى الحرب، ثم من صرى الحرب، ثم من  ص�ص� أ التي بناها ماليين من ا

رعة صرعة صرعة  صئت ب�صئت ب� ئت ب�صئت ب�ص صن�صن� أ بنية ال�صناعية التي ا خالل االأ

اة. وف������ي البداية ب������دت كاة. وف������ي البداية ب������دت كاأنها  ة. وف������ي البداية ب������دت كصة. وف������ي البداية ب������دت كص صتثي������ر الده�صتثي������ر الده�

يئاصيئاصيئاً ص ف�ص ف� يئاصيئاصيئاً صخمة، لكنها ارتفعت �صخمة، لكنها ارتفعت � خمة، لكنها ارتفعت �صخمة، لكنها ارتفعت �ص صم�صاطب �صم�صاطب �

اني بالبطولة صاني بالبطولة صاني بالبطولة  صن�صن� أبراج. وانبعث الح�س االإ الى الى ا اإ

براج، واجتازت االختبار ب�صمود  من تلك االأ

إث������ر اإل������ى النهاية. وبينما غم������رت اأوروبا  إث������ر  ث������ر وث������ر وؤ وموم

أي������ه وو�ضع نهاية  إبدى �إبدى �إلهنا ر� أ �خي������ر�خي������ر�ً، � أ � 

الضالضاًل ضر�������ض مر�ضر�������ض مر� للح������رب �لدموي������ة عل������ى �لأ

�لمياه  ّلكبي������ر. (وبرحمة طّهر مدلكبي������ر. (وبرحمة طهر مدلكبي������ر. (وبرحمة طّهر مّد �لطوفان �

ه. حقول ضه. حقول ضه. حقول  ض م������ا دن�ض م������ا دن� �لكوك������ب �لمكتهل من كّل

وة ضوة ضوة  ضلمك�ضلمك� �لثل������ج �لدموي������ة و�لجبال �لثابت������ة �

�لجث������ث  أي�ض������اً أز�ل � بالمدفعي������ة). ولق������د �

�ر �ر �لذين بكو� عليها،  ر ضر ض ضلب�ضلب� �ولئك �ولئك � أ �لمتعفنة، مع �

ين، ضين، ضين،  ضلبائ�ضلبائ� �ين للدماء، مع �ين للدماء، مع � ين للدماء، مع ضين للدماء، مع ض ضلمتعط�ضلمتعط� �لناقمين و�

وبد�أت  عقلي������اً.  و�لمختلي������ن  و�لجائعي������ن، 

ماوضماوضماو�ت �لعالم �لزرق������اء تلقي نظرة ودودة  ض�ض�

بة، ضبة، ضبة،  ضلق. وبالمنا�ضلق. وبالمنا� المتالمتاأ ع وضع وضع و� ضلم�ضلم� على �لكوكب �

ترجمة: �أ�سامة �أ�سبر

❁ ❁

❁ ❁
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لأ واء الك�شافة تتلشواء الك�شافة تتلشواء الك�شافة تتلأ ش�ش� وبقية العالم، ظلت الأ

ب������راج البارزة، مبهرة وغير  من اآخر تلك الأ

ر�ض الغارقة،  ق المبلل للشق المبلل للشق المبلل للأ شم�شو�شة، في الغ�شم�شو�شة، في الغ�

واندفع������ت القذائف من المدفعي������ة، جيئًة

اشاشاً جميلة. وقبل يومين  شقوا�شقوا� أ ا لة، م�شكلة، م�شّكلًة وذهاباً

طة شطة شطة اأن  شمن النهاية، ق������رر قادة القوى المتو�شمن النهاية، ق������رر قادة القوى المتو�

لعدائهم من خلعدائهم من خلل  شل لل�شل لل�شلم مع اأ اشاشاً شيعلنوا عر�شيعلنوا عر�

أّي حال، طلب  وئية. عل������ى شوئية. عل������ى شوئية. عل������ى ا ش�ش������ارات ال�ش�ش������ارات ال� الإ

نة شنة شنة  شبراج المح�شبراج المح� هم التفريغ الفوري للوهم التفريغ الفوري للوؤهم التفريغ الفوري للأ اأعدا

أكثر  ب������ة، وحتى شب������ة، وحتى شب������ة، وحتى ا ش تزال منت�ش تزال منت� التي كان������ت ل

تطيعون شتطيعون شتطيعون  شي�شي� ل ميم������اشميم������اشميم������اً شم ت�شم ت� ل��ل��ل ������ �������� ���ش���ش شدق������اء ال�شدق������اء ال� دق������اء ال�شدق������اء ال�ش ش�ش� اأ

تعدون للقي������ام بذلك. شتعدون للقي������ام بذلك. شتعدون للقي������ام بذلك.  شنه������م م�شنه������م م� أ اأن يعلن������وا ا

لطلطلق النار بين الجانبين  تمر شتمر شتمر اإ شوبالتالي، ا�شوبالتالي، ا�

خيرة. ثم غرق العالم كله.  اعة الشاعة الشاعة الأ شحت������ى ال�شحت������ى ال�

وروب������ي الوحيد الباقي على قيد الحياة  والأ

تخدم شتخدم شتخدم  شاندفع بالطوفان على زورق نجاة وا�شاندفع بالطوفان على زورق نجاة وا�

خيرة،  يام الأ ّكام������ل طاقته ليدّون كام������ل طاقته ليدون كام������ل طاقته ليدّون اأحداث الأ

اني������ة القادمة شاني������ة القادمة شاني������ة القادمة اأن  شن�شن� إوذلك ك������ي تع������رف الإوذلك ك������ي تع������رف ال

م������د شم������د شم������د اأكثر من  شه ه������و الذي �شه ه������و الذي � ه ه������و الذي �شه ه������و الذي �ش ش�ش� أ ق������ط رشق������ط رشق������ط را شم�شم�

من شمن شمن  شاعات وبه������ذا �شاعات وبه������ذا � اعات وبه������ذا �شاعات وبه������ذا �ش شخري������ن ب�شخري������ن ب� اأعدائ������ه الآ

ه. شه. شه.  شر لنف�شر لنف� ر لنف�شر لنف�ش شكاليل الن�شكاليل الن� أ ا

وعل������ى نحو مفاجئ، ظه������ر قارب ثقيل، 

فق الرمادي واقترب  ل��ل��لق، في الأ ������ �ود وعم����ود وعم��� ود وعم���شود وعم���ش ش�ش� أ ا

عياء  إ������اب بالإ������اب بالإ ������اب بالش������اب بالش شبالتدري������ج من الرج������ل الم�شبالتدري������ج من الرج������ل الم�

ال�شدي������د. وقب������ل اأن يغ�ش������ى علي������ه، اأراحه 

التعرف على البطريرك القديم، ذي اللحية 

�لف�صية �لمتموج������ة، و�لذي يقف على ظهر 

�لمركب �لمعّد لل�صكنى. ثم ��صطاد �أفريقي 

أ�ص������ود عمالق �لرجل من �لماء. كان ل يز�ل  �

حياً وقد ��صتعاد وعيه. �بت�صم له �لبطريرك 

أنقذ نموذجاً  ب������ود. كان عمله ناجحاً: لق������د �

ر�س. وفيما  و�حد�ً من كل نوع يحيا على �لأ

كان �لمرك������ب ي�صير بهدوء مع �لريح وينتظر 

�أن ت�صف������و �لمياه �لعك������رة، �أ�صبحت �لحياة 

�صماك  مرحة وبهيجة على �لمركب. كانت �لأ

�ل�صخم������ة تتب������ع �لمركب ف������ي مجموعات 

أ�صر�ب  كثيف������ة، �لطيور و�لح�صر�ت تدّب في �

حّية كالحل������م، فوق �ل�صق������ف. ولقد فرحت 

نها �أنقذت  �لحيو�ن������ات و�لكائنات �لب�صرية لأ

و�ختي������رت من �أج������ل حياة جدي������دة. و�أطلق 

�لطاوو�س �لمل������ّون �صيحته �ل�صباحية بحّدة 

وو�ص������وح فوق �لمياه. و�صح������ك �لفيل ور�ّس 

ماء كي ي�صتح������م هو وزوجته، و�رتفع جذعه 

عالياً. وجل�صت �ل�صحلية تلمع على �لعو�ر�س 

�لم�صم�ص������ة. و�أخرج �لهندي �صمكة لمعة من 

�لطوفان �لالنهائي بطعنة �صريعة من رمحه. 

فريق������ي �لن������ار ف������ي �لموقد من  أ�صع������ل �لأ و�

�لخ�صب �لجاف و�صفع زوجته �ل�صمينة على 

فخذيها �ل�صاخبين ب�صربات �إيقاعية. وقف 

�لهندو�ص������ي نحياًل ومت�صلب������اً طاوياً ذر�عيه 

أ�صعار�ً قديم������ة لنف�صه من �أغان عن  وتمت������م �

�صكيمو  ا �لرجل �لذي من �لأ مَّ
أ خل������ق �لعالم. �
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فقد ��صتلقى تحت �ل�صم�س يخرج منه �لبخار 

ويتعرق، ي�صحك من عينين �صغيرتين، يقطر 

منه �لماء و�لده������ون، بينما كان ي�صمه تابير 

طلق �لمحيا. 

ا �لرجل �ل�صين������ي �ل�صغير فقد نجر  مَّ
أ �

ع�صاً رفيع������ة كان يو�زنها بحر�س، �أولً على 

وروبي ي�صتخدم  أنف������ه ثم على ذقنه. وكان �لأ �

�أدو�ت كتابته لكي يعّد قائمة بالكائنات �لحّية 

�لحا�صرة. �صكلت �لمجموعات و�ل�صد�قات، 

وكلما كان نز�ع عل������ى و�صك �لحدوث، يحله 

�لبطري������رك بتلوي������ح من ي������ده. كان �لجميع 

ا �لوحيد �لذي �نعزل  مَّ
أ �جتماعيين و�صعد�ء. �

وروب������ي، �لذي �صغل نف�ص������ه بكتابته.  فهو �لأ

وحالً �بتك������ر �لب�صر �لملون������ون و�لحيو�نات 

أو مبار�ة يتناف�صون  لعاب � نوعاً جديد�ً من �لأ

فيها ويظه������رون قدر�ته������م ومو�هبهم. كان 

ول، وكان على  كّل منه������م يريد �أن يك������ون �لأ

�لبطري������رك �أن يرتب كّل �ص������يء. َف�َصَل بين 

�لحيو�نات �لكبيرة و�ل�صغيرة، ثم َف�َصَل بين 

�لنا�س، وكان عل������ى كّل منهم �أن ي�صجل ��صم 

�لعم������ل �لذي ي�صتطيع �أن ينجزه. ثم �أخذ كّل 

�صخ�س دور�ً. 

أياماً كثيرة  و��صتمرت هذه �للعبة �لر�ئعة �

بم������ا �أن كّل مجموعة كانت تقاطع با�صتمر�ر 

�صياء  لعبتها وترك�س. ك������م كان هناك من �لأ

�لر�ئعة �لتي ت�صتحق �لروؤية! عر�صت جميع 

مخلوقات �هلل مو�هبها �لكامنة. وك�صف غنى 

�لحياة عن نف�ص������ه. كيف �صحكو�، و�صّفقو�، 

و�صاح������و�، وقعقعو�، وت�صتت������و�، و�صهلو� كي 

ت�صاهد مجموع������ة �أخرى. وكان �لم�صاهدون 

أد�ء عجيب.! ي�صفقون ب�صوت مرتفع لكّل �

رك�س �ب������ن عر�س بروعة، وغن������ت �لقبرة 

ب�صحر. �لدي������ك �لرومي �لمغ������رور �صار ب�صكل 

ر�ئع، بينما كان �ل�صنج������اب ر�صيقاً في �لت�صلق 

ب�صكل ل ي�صدق. �لميمون -قرد- قلّد �لمالوي، 

و�ل�صع������د�ن قلّ������د �لميم������ون. وكان �لر�ك�صون 

و�لمت�صلّق������ون، �ل�صّباحون و�لطيارون يتناف�صون 

بال كلل، وكان �لجميع ل يغلبون بطريقتهم ولقد 

منح������و� �لعتر�ف �لالزم. كان هناك حيو�نات 

توظف �ل�صحر كي تقوم بالعجائب، وحيو�نات 

�أخرى ت�صتطيع �أن تجع������ل نف�صها خفّية. وكان 

�لجميع يميزون بع�صهم بع�صاً.        

من خ������الل قوتهم، وكثي������رون من خالل 

آخ������رون من �لهجوم، وكثيرون من  مكرهم، و�

�لدف������اع. و��صتطاعت �لح�ص������ر�ت �أن تحمي 

خ�صاب،  ع�ص������اب، و�لأ نف�صها ب������اأن تبدو كالأ

أو �لحج������ر، وربحت ح�صر�ت  و�لطحال������ب، �

�أخ������رى �صعيف������ة �لت�صفي������ق و�صببت هرب 

�لم�صاهدين م������ن �لرو�ئح �لرهيبة. لم يترك 

أّي منها. لم يكن هناك �أحد من دون موهبة.  �

ن�صجت �أع�صا�������س �لطيور، وك�صيت، و�صفرت 

و�صورت. وكانت �لطيور �ل�صارية ت�صتطيع �أن 
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تر�صد �أ�صغر �صيء م������ن �رتفاعات مخيفة. 

أي�ص������اً �أعمالهم بطريقة ر�ئعة.  ونّفذ �لب�صر �

فريق������ي �لكبير ب�صهولة ودون جهد  رك�س �لأ

على عار�صة مرتفع������ة. و�صنع �لمالوي دفة 

لف������اً ورقة نخيل ثالث مر�ت وقام بالتوجيه 

و�لتدوير على ل������وح خ�صب �صغير. كان هذ� 

ي�صتحق �لم�صاهدة. 

هد�ف  ا �لهندي فقد �أ�صاب �أ�صغر �لأ مَّ
أ �

ب�صهم خفي������ف، ون�صجت زوجته ح�صير�ً من 

نوعين من �لكتان، مّما �صبب �إعجاباً كبير�ً. 

�صم������ت �لجميع وقت������اً طوياًل ونظ������رو� �إلى 

�لهندو�صي �لذي ظهر وق������ام ببع�س �لخدع 

�ل�صحرية. ثم �ص������رح �ل�صيني كيف ي�صتطيع 

�لمرء �أن يزيد مح�صول �لقمح ثالثة �أ�صعاف 

من خالل �لعمل �ل�صاق ونزع �لنباتات �لفتية 

ثم زرعها في �لفر�غات �لمتو�صطة ذ�تها. 

وروبي، �لذي لم يكن م�صهور�ً جد�ً،  ا �لأ مَّ
أ �

نه  أث������ار ��صتي������اء �أقربائه مر�ت ع������ّدة لأ فقد �

�كت�ص������ف فيهم �أخطاء وحك������م عليهم بطريقة 

تظهر �صع������وره بالتفوق. حي������ن �أ�صاب �لهندي 

طائر�ً في مكان مرتفع م������ن �ل�صماء �لزرقاء، 

بي�س كتفي������ه م�صتهجناً و�أكد �أن  هّز �لرجل �لأ

�لمرء ي�صتطيع �أن يطلق �أعلى من ذلك بثالث 

مر�ت بع�صرين غر�ماً م������ن �لديناميت! وحين 

تحد�ه �لنا�س كي يبرهن على ذلك، عجز، لكنه 

قال بالطبع �إنَّه لو كان لديه هذ� وذ�ك وع�صرة 

أ�صياء �أخ������رى، فاإنه بالتاأكيد ي�صتطيع �أن يفعل  �

ذلك. �َصِخَر �أي�صاً من �ل�صيني، وقال: �إنَّ �إعادة 

زرع نباتات �لقمح �ل�صغيرة يمكن بالتاأكيد �أن 

ينج������ز من خ������الل عمل �صاق ب������ال نهاية، لكن 

عم������اًل عبودياً كهذ� لن يجع������ل �لنا�س �صعد�ء 

�لبتة. ولقد �صّف������ق �لجميع لل�صيني حين �أكد 

�أن �لنا�������س ي�صبحون �صعد�ء حي������ن يح�صلون 

على م������ا ياأكلونه ويقومون بو�جبهم تجاه �هلل. 

وروبي �صاخر�ً. ��صتمرت  أي�ص������اً �صحك �لأ هنا �

�للعبة �لمرحة، وفي �لنهاية ك�صفت �لحيو�نات 

و�لكائن������ات �لب�صرية عن مو�هبه������ا وقدر�تها 

�لفني������ة. وكان �لنطب������اع �لذي ترك������وه كبير�ً 

ومرحاً. حتى �لبطري������رك �صحك كثير�ً وقال 

م�صّبحاً: »لعّل �لمياه تنح�صر ولعّل حياة جديدة 

ر�س، �إذ �إن كّل خيط ملون  تبد�أ على ه������ذه �لأ

في رد�ء �لرب ل يز�ل حا�صر�ً، ول �صيء ينق�س 

ر�س«. لتاأ�صي�س �صعادة ل نهائية على �لأ

وكان �لوحيد �لذي لم يوؤدِّ عماًل فذ�ً هو 

ألح �لجميع بقوة طالبين منه �أن  وروبي، و� �لأ

يخطو خطوته ويق������وم بعمله �لخال�س، لكي 

يرى �لجميع �إن كان ي�صتحق �أن يتنف�س هو�ء 

�هلل �لجميل ويبح������ر في �صفينة �لبطريرك. 

ورف�س �لرجل �أن يفعل �أي �صيء لوقت طويل 

عذ�ر. وحينئذ و�صع نوح نف�صه  باحثاً عن �لأ

�إ�صبعه عل������ى �صدره وحذره قائاًل له �إنه من 

ف�صل �أن يمتثل.  �لأ
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أنا  أي�ص������اً، � أنا � بي�������س: »� أ �لرجل �لأ ب������د�

�أي�صاً طورت موهبة ببر�عة كبيرة ومار�صتها 

وعين������اي لي�صت������ا جيدتين كاأعي������ن �لكائنات 

أو �أنفي ويدّي. �إنَّ موهبتي  أذناي � خرى، ول� �لأ

هي من نوع �أرفع. موهبتي هي �لعقل«.

فريقي وتبعه �لجميع: »بَيِّن لنا!« �صاح �لأ

بي�س بهدوء: »لي�س هناك  قال �لرجل �لأ

أ�صاأتم فهمي. �إن عقلي  �صيء �أظهره لكم لقد �

خرين«. هو ما يميزني عن �لآ

أ�صنانه  فريق������ي مبتهجاً عار�صاً � �صحك �لأ

ا �لهندو�ص������ي فقد لوى  مَّ
أ �لبي�ص������اء كالثل������ج. �

�صفتيه �صاخر�ً. و�بت�صم �ل�صيني بذكاء وطيبة. 

قال ببطء: »عقلك؟ ح�صن������اً، �أظهر لنا عقلك 

أّي �صيء«. ن لم نر � من ف�صلك حتى �لآ

وروبي بفظاظ������ة مد�فعاً عن  �أج������اب �لأ

نف�ص������ه: »لي�س هن������اك �صيء للروؤي������ة. تتاألف 

أنا �أخّزن �صور  فر�دتي وموهبتي م������ن هذ�: �

أ�صتطيع �أن  أ�صي، ومنها � �لعالم �لخارجي في ر�

أنتج �ص������ور�ً جديدة وترتيبات لنف�صي فقط.  �

أ�صتطيع �أن �أت�صور �لعالم كله في ذهني، �أي  �

أ�صتطيع خلقه من جديد«. �

و�صع نوح يدي������ه على عينيه، قال ببطء: 

»��صم������ح لي. ولكن ما نفع كّل هذ�؟ �أن تخلق 

�لعالم �لذي خلق������ه �هلل من جديد ولنف�صك 

فقط د�خل ر�أ�صك ما �لنفع من هذ�؟«.

�صئلة. ف�صاح  �صّفق �لجميع و�نفجرو� بالأ

أنتم فعاًل ل تفهمونني.  وروبي: »�نتظرو�!« � �لأ

ل ت�صتطيعون �إظهار عمل �لذهن ب�صهولة كما 

تظهرون �أي نوع من �لبر�عة �ليدوية.

�بت�صم �لهندو�ص������ي: »نعم، ت�صتطيع يا بن 

أرنا مرة و�حدة  بي�س، نعم ت�صتطيع � عمي �لأ

عمل ذهنك مث������اًل، لنج������رب �لجمع. لنجر 

مبار�ت كي نرى من ي�صتطيع �أن يجمع ب�صكل 

�أف�صل! مث������اًل: زوجان لهم������ا ثالثة �أطفال، 

أ�صرة، وكل من  يتزوج كّل منهم ويح�صل على �

زو�ج �ل�صب������ان يح�صل على طفل كّل عام.  �لأ

عو�م يجب �أن يمر قبل �أن يح�صلو�  كم من �لأ

على مئة طفل؟«. 

�أ�صغى �لجميع بف�صول، بدوؤو� يح�صون 

وروبي  أ �لأ بع�صبي������ة عل������ى �أ�صابعه������م، ب������د�

أنه  يح�ص������ب، ولكن بعد لحظة �أعلن �ل�صيني �

و�صل �إلى �لحل.

بي�������س: »هذ� جيد،  �عت������رف �لرجل �لأ

مور تنطوي عل������ى �لمزيد من  لكن ه������ذه �لأ

�لبر�ع������ة، وعقلي ل ي�صتخدم في خدع ذكية 

كهذه و�إنم������ا ليحل م�ص������كالت كبيرة تعتمد 

ن�صانية«. عليها �صعادة �لإ

آه، ه������ذ� ي�صرن������ي، �إنه  �صجع������ه ن������وح: »�

خرى  بالتاأكيد �أف�صل من جميع �لمهار�ت �لأ

�إذ� ��صتطعت �أن ت�صتخدم عقلك للعثور على 

ن�صاني������ة، �أنت على �صو�ب، قل لنا  �صعادة لالإ

ب�صرعة م������اذ� عندك كي تعلمنا عن �ل�صعادة 

ن�صانية، �صنكون جميعاً �صاكرين لك«. �لإ
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متلهفين وفاقدين للنََف�س، �نتظر �لجميع 

مر.  بي�س كي يفتح فمه، وح�صل �لأ �لرجل �لأ

�صيحظ������ى بالحتر�م �إن ��صتط������اع �أن ي�صرح 

ن�صانية،  كيفية �لح�ص������ول على �ل�صع������ادة �لإ

�صين�ص������ون جمي������ع �لكلم������ات �لكريه������ة �لتي 

أنه �صيكون �صاحر�ً! لماذ�  قالوه������ا عنه، ذلك �

ذن و�ليد؟  يحتاج �إلى فن ومه������ارة �لعين، �لأ

لم������اذ� يحتاج �إلى �لعم������ل �ل�صاق و�لجمع �إن 

أ�صياء �أخرى كهذه! كان يعرف �

ن  وروبي �لذي كان قد عر�س حتى �لآ و�لأ

مالمح متكبرة، ��صتاء بالتدريج حين و�جهه 

كّل هذ� �لف�صول �لتبجيلي.

ق������ال بتردد: »لي�س ه������ذ� خطئي، لكنكم 

ن! لم �أقل �إنني �أعرف  ل������م تفهموني حتى �لآ

�ص������ّر �ل�صعادة قلت فقط �إّن ذهني يعمل على 

ن�صانية  م�صكالت يوؤدي حلها �إل������ى �صعادة �لإ

و�صيم������ر وقت طوي������ل قبل �أن ينج������ز هذ�، 

ول�أحد منا �صيرى �لنتائج مطلقاً.

�صتفكر �أجيال كثي������رة بهذه �لم�صائل في 

�ل�صنو�ت �لكثيرة �لقادمة«

كان �لنا�������س يقفون م�صطربين وفاقدين 

للثقة ما �لذي يقوله �لرجل؟ حتى نوح نظر 

جانباً وغ�صن جبينه.

�بت�صم �لهندو�صي لل�صيني، وحين �صمت 

ب�ص������كل غير مري������ح، قال �ل�صين������ي بطريقة 

بي�س  عز�ء، �إن �بن عمنا �لأ ودّية: »يا �إخوتي �لأ

مه������رج. يريد �أن يقول لن������ا �إن �لعمل يحدث 

ف������ي روؤو�صن������ا، و�إن �لنتائج ربم������ا �صت�صاهد 

أبناء  أبناء � وقات م������ن قبل � فقط في �أحد �لأ

�أحفادنا. �قترح �أن نعتبره مهرجاً. �إنه يقول 

أ�صياء لن�صتطيع �أن نفهمها، لكننا نح�ّس  لنا �

أ�صياء كهذه �إذ� كّنا فهمناها حّقا،  جميعاً �أن �

�صتزودنا بفر�ص������ة �ل�صحك �إلى ما ل نهاية. 

أي�صاً بهذ�؟ جي������د �إذن، ثالثة  �أل ت�صع������رون �

هتافات للمهرج!«.

و�فق معظمه������م وكانو� �صعد�ء بم�صاهدة 

هذه �لق�صة �لمزعجة تنتهي.

أّي حال غ�صب بع�صهم وت�صايقو�  عل������ى �

أّي عز�ء. وروبي وحيد�ً دون � وبقي �لأ

فريقي مع  ف������ي ذلك �لم�ص������اء ذه������ب �لأ

�صكيمي و�لهندي و�لمالوي �إلى �لبطريرك  �لأ

ب �لمبّجل، عندنا  أّيه������ا �لأ وتحدث������و� �إليه: »�

م�صكل������ة نوّد �أن نحدث������ك عنها. نحن لنحّب 

بي�������س �ل������ذي �صخ������ر من������ا �ليوم.  ه������ذ� �لأ

م������ر: جميع �لب�صر  نطل������ب منك �أن تفكر بالأ

و�لحيو�ن������ات كّل دّب وبرغ������وث، كّل ت������دّرج 

أنو�ع �لب�صر، جميعنا  وخنف�ص������اء روث وجميع �

لدين������ا �صيء نظهره وب������ه �صرفنا �هلل وحمينا 

حياتنا، و�صمونا بها وزيناها. �صاهدنا مو�هب 

عجيبة، وكثير منها كان م�صحكاً. ولكن جميع 

قل، �صيئاً  �لحيو�نات �ل�صغيرة قدمت على �لأ

جيد�ً وظريفاً، لك������ن �لرجل �ل�صاحب، �لذي 
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أنقذ من �لمي������اه لم يكن لديه  آخ������ر من � كان �

�ص������يء يقدمه �صوى كلم������ات خا�صة وفارغة، 

وتلميحات ونكات لم يفهمها �أحد. ولم يقّدم 

ب  أيها �لأ أّية متع������ة وبالتالي نطلب من������ك، � �

�لعزي������ز �إن كان �صحيحاً �ل�صماح لكائن كهذ� 

�أن ي�صاعد في تاأ�صي�س حياة جديدة على هذه 

ألن يقود ه������ذ� �إلى كارثة؟  ر�������س �لغالية. � �لأ

فقط �نظ������ر �إليه. عيناه متورمت������ان، جبينه 

مليء بالتجاعيد، يد�ه �صاحبتان و�صعيفتان، 

وجهه �صري������ر وحزين. ولي�س له �صوت متاألق 

حين يتحدث. بالتاأكيد هناك خطاأ فيه. �هلل 

أر�صل هذ� �ل�صخ�س �إلى مركبنا!«. يعلم من �

رفع �لبطريرك �لحكيم عينيه �ل�صافيتين 

بطريق������ة ودّية لل�صائلين، وقال بهدوء ولطف 

بناء  أيها �لأ أكثر تاألق������اً: »� مما جعل ت�صرفه �

أنتم محّقون، ومخطئ������ون في �آن!  ع������ز�ء � �لأ

و�لفعل لقد قّدم �هلل جو�به قبل �أن تطرحو� 

أتفق معكم �لرجل  �صوؤ�لك������م بالطبع يجب �أن �

�ل������ذي من �أر�س �لحرب لي�������س �صيفاً �صار�ً، 

ومن �ل�صعب �أن نفهم كيف وجب وجود هوؤلء 

�لقوم �لغرباء هنا! لكن �هلل، �لذي خلق هذ� 

ّيام يعرف �ل�صبب بالتاأكيد.  �لنوع في �أحد �لأ

جميعك������م تملك������ون �لكثير لك������ي ت�صامحو� 

ه������وؤلء �لرجال �لبي�س. �إنه������م �لذين دّمرو� 

�أر�صنا �لم�صكين������ة وجعلوها محكمة جنائية 

مرة �أخرى. لكن �نظ������رو�، قّدم �لرّب �إ�صارة 

بي�س.  عما يعتمل في ذهنه حيال �لرجل �لأ

فارقة، و�لهنود و�صكان  أّيه������ا �لأ أنتم جميعاً، � �

�صكيمو جميع������اً معكم زوجاتكم �لعزيز�ت  �لأ

ر�س �لتي  من �أجل �لحي������اة �لجديدة على �لأ

أه������ا مرة �أخرى ح������الً. فقط  ناأم������ل �أن نبد�

�لرجل �لذي من �أوروبا وحيد. ولقد �أحزنني 

أنني  ن �أعتقد � ذلك وقتاً طوي������اًل، ولكنني �لآ

�أعرف مغزى ذل������ك. لقد حفظ هذ� �لرجل 

لن������ا كي يكون تحذير�ً وباعثاً، ربما هو روح. 

أّي حال، ل ي�صتطي������ع �أن يولد نف�صه،  عل������ى �

ن�صانية �لمتعددة  �إل �إذ� �نغم�س في جدول �لإ

لو�ن. لن ي�صمح له باأن يدمر حياتكم على  �لأ

ر�س �لجديدة. ��صتريحو� مطمئنين!« �لأ

خّيم �للي������ل، وفي �لي������وم �لتالي ظهرت 

�لقمة �ل�صغيرة �لحادة للجبل �لمقد�س فوق 

�لمياه جهة �ل�صرق.

¥µ
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عامل اإليف �ضفق اخلفي

الكتابة.. �ضورية مدونة العامل

خوين رحباني م�ضامرة مع �ضعر الأ

الرواية التاريخية تخ�رص اأعظم روادها املعا�رصين

طفال ال�ضرية واملذكرات يف اأدب الأ

�ضبكات التوا�ضل الجتماعي الفرتا�ضية

ر�س؟ ة نهاية تنتظر الأ اأيَّ

براهيم ترجمة: اأحمد �ضليمان الإ

ملي�س اأحمد

جميل ح�ضن

اإبراهيم �ضلوم

ترجمة واإعداد: د. ملكة اأبي�س

نبيل تللو

حممد الدنيا
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عالم اإليف �شفق الخفي 

رئي�س  التركية،  اللغة  مترجمًا عن  كتابًا  له ثلثون  التركي،  بال�صاأن  مترجم ومتخ�ص�س 

ذاعة والتلفزيون في �صورية. الق�صم التركي في الإ

❁

عامل اإليف �شفق اخلفي 

براهيم إحمد �سليمان الإحمد �سليمان الإ ترجمة: اأ

❁

ول )1971م( في مدين������ة �سترا�سبورغ الفرن�سية حيث  رين السرين السرين الأ س ت�س ت� فق ف������ي سفق ف������ي سفق ف������ي 25 سليف �سليف � اإ ������دل������دِل������َدْت ل ول ُو

كاديمي وعالم النف�������س الجتماعي نوري بيلغن ووالدتها  ر للدكتوراه. وهو الأ ر للدكتوراه. وهو السر للدكتوراه. وهو السّ سكان والده������ا يح�سكان والده������ا يح�

يرة فبقيت وكبرت سيرة فبقيت وكبرت سيرة فبقيت وكبرت  سدتها بفترة ق�سدتها بفترة ق� لل والدها ووالدته������ا بعد ولل والدها ووالدته������ا بعد ول ل والدها ووالدته������ا بعد وسل والدها ووالدته������ا بعد وس ستايمان. انف�ستايمان. انف� أ فق سفق سفق ا سالدبلوما�سي������ة �سالدبلوما�سي������ة �

عدادية في مدريد، مكان  إنهت المرحلة الإنهت المرحلة الإ أ عن������د والدتها، وا�ستخدمت ا�سم والدتها ككنية له������ا. ا
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أنه������ت الثانوية في ا�ستانبول.  عمل والدتها وا

وتخرجت من ق�سم العالقات الدولية جامعة 

أنقرة وحازت على  او�سط التقنية في او�سط التقنية في ا رق السرق السرق الأ سال�سال�

الدرا�سات العليا من نف�س الجامعة نف�سها.

وكانت اأطروحتها بعنوان )مفهوم الكون 

������ي والمولوي( س������ي والمولوي( س������ي والمولوي(  سنوث������ة في الفكر البكتا�سنوث������ة في الفكر البكتا� والأ

أم������ا اأطروح������ة الدكتوراه فكان������ت بعنوان  وا

أة في الحداثة التركية وحدود  ا)نموذج المرا)نموذج المرا

ستحملها للتهمي�ستحملها للتهمي�س(.

حافي سحافي سحافي  سم( من ال�سم( من ال� تزوجت �سن������ة )2005

أ�سمت  انجبت منه طفلين. انجبت منه طفلين. ا أ االتركي االتركي اأيوب كان وا

ابنته������ا زيلدا على ا�سم زيل������دا فيتزجرالد، 

إ�سمت ابنها على ا�سم الظاهر، بطل اإحدى  ا�سمت ابنها على ا�سم الظاهر، بطل اإ�سمت ابنها على ا�سم الظاهر، بطل  أ وا

س�س�س بورخي�س. �س�س سق�سق�

فق: سفق: سفق:  سلي������ف �سلي������ف � ف قالت ������وف قالت ������ّوف قالت اإ ������وس������وس سوح������ول الت�سوح������ول الت�

»لق������د اعتاد محي الدين بن عربي اأن يقول 

أينما كان حتى لو  ا�سا�ساأبحث عن دي������ن الحب ا

أو الم�سلمين،  ارى سارى سارى ا سو الن�سو الن� أ كان عند اليهود ا

وليين يتبع������ون دين الخوف فتكون سوليين يتبع������ون دين الخوف فتكون سوليين يتبع������ون دين الخوف فتكون  س�س� اإنَّ الأ

وفي الم�سلم سوفي الم�سلم سوفي الم�سلم  س ال�س ال� إ�سيا�سته������م التخوي������ف، اإنَّ إ�سيا�سته������م التخوي������ف، 

يتبع دين الحب تماماً مثل ما قال ابن عربي 

إرقى من دين الحب اإنَّ روايتي  إرقى من دين الحب  أ ل يوجد دين ا

سربعون تعر�سربعون تعر�س نظرة ثاقبة  ق السق السق الأ سقواعد الع�سقواعد الع�

على الفل�سف������ة القديمة القائمة علي وحدة 

عوب«.سعوب«.سعوب«. سديان وال�سديان وال� جميع الأ

�إنَّ عقيدة �بن عربي قائمة على وحدة 

�لوج������ود؛ فقال ع������ن �هلل »فالعالم �صورته 

ن�صان  وه������و روح �لعالم �لمدبر ل������ه فهو �لإ

كبر« وقال »ف�صهادت������ه �إن�صان وغيبه �إله  �لأ

أنا  أب������ي يزيد �لب�صطامي« حين قال: »� مثل �

هو« وعبرت �إلي������ف �صفق عن ذلك فقالت 

»ف������اهلل ل يقبع في �ل�صم������او�ت �لعالية بل 

يقبع في د�خل كل مّنا لذلك فهو ل يتخلى 

عّن������ا فكيف ل������ه �أن يتخلى ع������ن نف�صه، �إن 

ن وكذلك �لجن«، وقال  جهنم تقبع هنا و�لآ

ج������الل �لدين �لرومي »فما د�م �لخالق قد 

أيدينا  أيديهم قد �أعلن �أن � قال يد �هلل فوق �

هي يديه«.

خيرة )قو�عد �لع�صق  �صدرت رو�يته������ا �لأ

مريكية  ربعون( في �لولي������ات �لمتحدة �لأ �لأ

في �صباط )2010م( كما �صدرت في �لمملكة 

�لمتحدة عن د�ر �لن�صر بينغوين في حزير�ن 

)2010م(. وقد بيع من �لكتاب )550.000(، 

كثر مبيًعا في تركيا.  فاأ�صبح بذلك �لكتاب �لأ

كثر مبيًعا  كما �أن �صفق هي من بين �لكّتاب �لأ

في �إيطاليا وفرن�صا وبلغاريا.

�ص������درت �أول مجموع������ة ق�ص�صي������ة لها 

بعن������و�ن »مر�يا �لمدينة« ع������ام 1994م و�أول 

رو�ية بعنو�ن »�ل�صوفي« عام )1997م(. 
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�لعامل �خلفي للكاتبة �لرتكية �إليف �شفق)1(

ن������ذرت حياته������ا للكلمة، َكبُ������رت وهي 

�صياء �لمحيطة بها، خلقت  تر�قب �لنا�س و�لأ

�صخ�صيات م������ن �لكلمات �لتي تعتبر لعبتها 

�لوحيدة.. تحّولت �لكت������ب في �صبابها �إلى 

رفيق لها تبوح له������ا باأ�صر�رها.. �إّنها �إليف 

�صف������ق، �لكاتب������ة �لتي �صاف������رت بين �لمدن 

و�للّغ������ات.. كتبن������ا مع ه������ذه �لكاتبة ق�صة 

ق�صي������رة عن حياته������ا �لممتدة من خيالت 

�لطفولة وحتى حالتها �لروحية �ليوم.

حياتها ق�صة مليئة.. �أحياناً كانت وحيدة 

لكن حياته������ا كانت د�ئماً من�صوجة بالكلمات، 

تتحدث قلياًل وتكتب كثير�ً. �إذ� ما نظرت �إلى 

أكثر بالكلمات.  أنهما تبوحان � عينيها �صتدرك �

لم تكن ممتنة من خط يدها، لتعجبها.. فقد 

�أجبروها، في �لمدر�ص������ة، على �لكتابة باليد 

أنها تكتب بالي�صرى.  �ليمنى عل������ى �لرغم من �

عندما ر�أيت �أمام������ي هذه �لكاتبة �لتي كتبت 

لي: »وه������ذه هي �لنتيج������ة، لن������رى فيما �إذ� 

�صتكونين قادرة على قر�ءة ما كتبته« �بت�صمت 

ولكنن������ي، عندما نظرت في عينيها �لمليئتين 

بالن������ور، �أدركت �أن مفهومه������ا لل�صخرية غير 

ماألوف. مغرمة بالكتاب������ة بقلم �لر�صا�س، ل 

�صافات. لفتت  ت�صتطيع دون �أن ت�صع بع�س �لإ

أ�صئلتي بكّل  زينتها �نتباهي وهي تجيب على �

�صميمية وب�صب������ٍر كبيٍر. �إذ تمتلك كلُّ و�حدة 

منه������ا �لقدرة على خلق �ل�صدم������ة مما يذّكر 

بالتفا�صي������ل �لتي تجعل حكاياته������ا لتُن�صى. 

حقيقة لم تكن بحاج������ة للكثير من �لكالم... 

ول م������ّرة تبوح لنا �إليف �صفق بمعلومات عن  لأ

حياته������ا �لخا�صة.. وكان������ت مثيرة كما �لكتب 

أّلفتها... �لتي �

-  اأن����ِت من مواليد �ضترا�ضبوغ، كيف كان 

الو�ضط الذي ن�ضاأت فيه؟

• �نف�ص������ل و�لدي وو�لدت������ي بعد ولدتي 

بفترة ق�صيرة. بعد ذلك عدت وو�لدتي �إلى 

تركيا. فكبرت بين �أمي وجّدتي. وكانت �أمي 

أة مطلّقة، متعلّم������ة، ذ�ت ثقافة �أوروبية  �مر�

أة  وتح������ب �لعم������ل. بينما كانت جدت������ي �مر�

�صرقية تمتل������ك ثقافة �صفهي������ة و�عتقاد�ت 

أنا �أرى  أكبر و�  �أن �
ّ
ز�ئفة، وبالتال������ي كان علي

أتي������ن متناق�صتين.  ه������ذ� �لن�صجام بين �مر�

�أم�صيت طفولتي و�صبابي وحيدة. كنت �أر�قب 

أ ب�ص������كٍل متو��صل،  �لنا�س با�صتم������ر�ر. و�أقر�

أ�صر�ري. وكانت �لكتب رفيقتي وبئر �

عدادي����ة  الإ المرحل����ة  فت����رة  ع�ض����ِت   -

في مدري����د بينما اأم�ضيِت مرحل����ة التعليم 

العال����ي ف����ي اأنق����رة. تعّرف����ِت عل����ى ثقاف����ات 

مختلف����ة من����ذ ال�ضغر، فم����ا ال����ذي اأ�ضافته 

اإليك هذه الخبرة؟



��� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

عالم اإليف �شفق الخفي 

• �أجل، �أم�صيت ق�صماً من طفولتي في 
�صباني������ة لغتي �لثانية  مدري������د... وكانت �لإ

نكليزي������ة. بعد ذلك ت������رددت �إلى  بع������د �لإ

ردن كثي������ر�ً ب�صبب مهن������ة و�لدتي، وبعد  �لأ

لمانية..  ثم زرت  ذلك زرت مدينة كولن �لأ

أريزونا...  �إ�صتانبول وبو�صط������ن ومي�صيغن و�

لقد �أ�صافت ه������ذه �لمدن وهذه �لرحالت 

أثر�ً  �ل�ص������يء �لكثي������ر �إلى خبرتي وترك������ت �

 منذ طفولتي 
ّ
كبير�ً ف������ي روحي، وكان علي

أفك������ر بالهوي������ة وبالنتم������اء. ولي�س من  �أن �

قبيل �لم�صادفة �أني ناق�صت هذ� �لنوع من 

�لمفاهيم في رو�ياتي.

�ضياء  - م����ا ال����ذي تتوقي����ن اإلي����ه وم����ا الأ

التي تحبين القيام بها اأو تعي�ضينها مجددًا 

فيما يخ�س �ضنوات حياتك في اأنقرة؟

• كنت �إن�صانة ف�صولية وع�صبية وكثيرة 
أناق�س كل �صيء وي�صارية وَعَدمية  �لحركة و�

أة ومت�صائمة  ومد�فع������ة عن حق������وق �لم������ر�

أنني تعّرفت  م������ر � قلي������اًل. �لمده�س في �لأ

على �لت�صوف في �صن������و�ت �لجامعة. كنت 

أنق������رة ومكتباتها  مفعم������ة بع�صق �ص������و�رع �

ومقاهيه������ا وق�ص�س ع�صقه������ا و�صر�عاتها 

�صدقاء فيها جميلون  وبكل �صيء فيه������ا. �لأ

أنني  كث������ر من ذلك � و�أحاديثه������م ر�ئعة. و�لأ

�رتبطت بالمدين������ة وب�صكانها، ولكن حانت 

لحظة �لفر�ق. 

- تخّرج����ِت من ق�ض����م العالقات الدولية 

و�ضط التقنية. اأي نوع  في جامعة ال�ضرق الأ

من الطالب كنِت؟

• مّرت �صن������و�ت �لجامع������ة بين �صعود 
وهب������وط. ح�صلت على درج������ات مرتفعة 

ودخل������ت �إلى �لجامع������ة، ولكنن������ي تاأّزمت 

أ�صهر �صدر عفو وعدت  وتركتها. بعد عدة �

�إلى �لجامعة مجدد�ً وتخرجت منها بمعدل 

جيد جد�ً. كنت �أحب �لقر�ءة و�لتعلّم كثير�ً 

أنن������ي لم �أكن �أحتمل �لمو�د �لدر��صية  غير �

لية �لجام������دة �لتي تعتمد على �لحفظ.  �لآ

كن������ت �أعاني من هكذ� مو�د، ولهذ� �ل�صبب 

دنى  أنني كنت �أح�صل عل������ى �لحد �لأ �إم������ا �

أو عل������ى �لعالم������ة �لتامة، ل������م �أنل عالمة  �

متو�صطة مطلقاً.

- كيف تذكرين طفولتك؟

• كنت طفلة تمتلك خي������الً غنياً، لبل 
كان غني������اً بطريقة مرعبة. كن������ت �أتجّول 

أق������الم ملونة، وكان لكل قلم  د�ئماً وبيدي �

�صخ�صي������ة مختلفة، وكن������ت �أختلق ق�ص�صاً 

أية لعبة  لكلِّ قلم، في �لحقيقة لم يكن لدي �

أك������ن محتاجة لذلك، فلقد  �أخرى، كما لم �

كان با�صتطاعت������ي �للع������ب ل�صاعات طويلة 

قالم. كنت هادئة ولكنني  أ�صتنطق �لأ أن������ا � و�

نني كنت �أر�قب كل  أب������د�ً. لأ لم �أكن �صهلة �
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أي�صاً. وكنت  �صيء كم������ا كنت �أر�قب �لكبار �

أكت�ص������ف �صر�عاته������م ومخاوفه������م، ل بل  �

أي�صاً. أكاذيبهم � و�

- كي���ف كان عال���م الخي���ال ال���ذي تمتلك���ه 

اإليف الطفلة؟ هل يمكننا الطالع على ذلك؟

• كان عال������م �لخيال ل������ديَّ و��صعاً جد�ً، 
أكثر  وفي �لحقيق������ة كنت �أحب عالم �لخيال �

من عالم �لو�قع. حت������ى �إنَّ �أمي �نتابها قلق 

نني كن������ت �أتجول د�ئماً  ب�صحت������ي �لعقلية لأ

ق������الم �لملونة �لتي بين  أن������ا �أتحدث مع �لأ و�

يدي. وحاولْت دفعي �إلى ممار�صة �لن�صاطات 

أو �إر�صال������ي �إلى معاهد �لمو�صيقا  �لريا�صية �

لكي �أكون �إن�صانة طبيعية و�جتماعية، لكنني 

في كل مرة كنت �أعود �إلى كتبي و�إلى �أقالمي 

أنني ولدت ع�صر�ء ولكن مور�س  �لملّونة. كما �

أ�صتخدم   قمع ممنهج في �لمدر�صة لكي �
َّ
علي

ن ل�أحب  يدي �ليمنى. وفي �لنتيجة حتى �لآ

أ�صعر ب�صعوبة  أنن������ي � �لكتاب������ة باليد لدرجة �

أثن������اء �لكتابة. م������ا �إن �أكتب جملتين  كبيرة �

أ�صعر بالملل، ولهذ� �ل�صبب  بخط �ليد حتى �

�أف�صل ��صتخد�م لوحة مفاتيح �لحا�صوب.

- ه����ل كان ل����ِك لق����ب ما ف����ي طفولتك اأو 

في �ضبابك؟

لقاب.. فقد كانت جدتي  • كثيرة هي �لأ
نني كنت طويلة  تناديني بلق������ب »�لعنقاء« لأ

وذ�ت عن������ٍق طويل. وبع������د ذلك كان لي في 

لقاب �ل�صيئة. فقد  �إ�صبانيا �لعديد م������ن �لأ

كان������و� ي�صتبدلون ��صم������ي �إليف با�صم لياف 

و�لت������ي تعني �لورقة، وبع������د ذلك ��صتبدلو� 

�لورق������ة ب�صج������رة. كنت �لتركي������ة �لوحيدة 

في �ل�صف. وكذلك كان������و� ينادوني بكلمة 

»هندية« وخالل �ل�صنو�ت �لتي حاول فيها 

�آغجا �غتي������ال �لبابا بدوؤو� ينادونني بعبارة 

نن������ي ح�صلت على درجة  »قات������ل �لبابا« ولأ

وب������ر� �أطلقو�  �صفر ف������ي �متحان �أغنية �لأ

أوب������ر�« وبعد عودتي �إلى تركيا   لقب »�
ّ
علي

أُول« ب�صبب قدومي  لّقبني بع�صهم بكلمة »�

م������ن �إ�صبانيا. وفي �صن������و�ت �لجامعة كنت 

أندريا�س �صالومي( ولهذ�  مهوو�صة ب�)ل������وي �

أندريا�س  �ل�صب������ب ناد�ن������ي بع�صهم بلق������ب �

ماندريا�������س، طبعاً في �لنهاية كان ل بد لي 

أْن �أخت������ار لقباً ما، ولقب »�صفق«  أي�صاً � أنا � �

لي�صت كنيتي �لحقيقية بل هو لقب �خترته 

حالما دخلت �إلى عالم �لكتابة.

- ما الذي �ضعرِت به عندما و�ضلِت اإلى ا�ضتانبول؟

• �صعوٌر مفعم بالع�صق و�لف�صول و�ل�صوق 
و�ل�صفقة.. لو لم �أكن عا�صقة لهذه �لمدينة 

لما ُعدُت �إليها. جئت �إلى ��صتانبول عندما 

نني  كنت في �لع�صرين من عمري.. جئت لأ

موؤمنة باأنها هي �لت������ي نادتني �إليها.. ثمة 
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َم������ْن ولد هنا وثمة من ج������اء �إلى هنا فيما 

بعد، ��صتانبول كانت د�ئماً تعني »�ل�صر�ع« 

أتو� �إليها من �لخارج. بالن�صبة للذين �

- متى دخلت الكتابة اإلى حياتك؟ متى 

ب���داأِت تخّطين اأ�ضياء معين���ة؟ ومتى بداأت 

الكتابة؟

• �أكتب مذ كنت في �لثامنة من عمري. 
�لكتابة نوع من �ل�صمغ بالن�صبة لي، تقوم 

�لكتابة بل�صق �أجز�ئ������ي �لمبعثرة بع�صها 

خر. �لكتاب������ة هي حقيبتي  بالبع�������س بالآ

أينما ذهبت، فيها  �لتي �أ�صطحبها مع������ي �

ني. كل ما يخ�صّ

- َمْن الذي �ضّجعك على الكتابة؟

• كان������ت �أمي تر�ني د�ئم������ة �لتحّدث مع 
نف�ص������ي ولهذ� �أهدتن������ي دفت������ر�ً �أزرق �للون 

وقالت لي: »�كتبي هنا كل ما تعي�صينه خالل 

أيامي مفعمة  أ�صعر �أن � �ليوم« ولكنني كن������ت �

حد�ث  بالملل، ولهذ� �ل�صبب لم �أكن �أكتب �لأ

�لتي �أعي�صها بل �أكتب �لتي ل �أعي�صها و�لتي 

أكثر. وبعد  أر�ه������ا م�صلّية � ل تقع، فقد كنت �

ذلك تحّولت �ليوميات �إلى ق�ص�س و�لق�ص�س 

�إلى رو�يات.

- هل تحبين الوحدة؟

• �أحبه������ا، ل بل �أحبه������ا كثير�ً. �لوحدة 
لتعن������ي »�لال �أحد« بالن�صب������ة لي. بل على 

�لعك�س تمام������اً، لدى كل �إن�ص������ان �أ�صدقاء 

ن�صان ي�صتاق  �أعز�ء ولكن �إ�صافة لذلك، �لإ

أي�صاً لنف�صه. �

- م����ا الذي تحّبي����ن القيام به في الوقت 

الذي تخ�ض�ضينه لنف�ضك؟

�صغ������اء للنا�س  • �لم�صي و�لق������ر�ءة و�لإ
و�صماع �لمو�صيقا وجمع �لكتابات �لموجودة 

عل������ى �لج������در�ن، و�لجلو�������س و�لكتابة �إلى 

جانب �لذين يطه������ون �لطعام، فعلى �صبيل 

فر�ن على  �لمث������ال �أع�ص������ق �لكتابة ف������ي �لأ

رو�ئح �لخبز و�لكعك.

- كي����ف تعّبرين عن هذه المرحلة التي 

تعي�ضينها من حياتك؟ 

ربعي������ن مرحلة  • �لو�ص������ول �إل������ى �صن �لأ
جميلة بالن�صبة للن�صاء �لالتي يقر�أن ويكتبن 

ويعمل������ن. �ص������ن �لع�صري������ن بالن�صب������ة للن�صاء 

�لفو�صوي������ات �أمثالي هو عب������ارة عن فو�صى 

أّما �صن �لثالثين فهو فو�صى عاطفية  تامة و�

ربعين فهو يعني �لجمال  رة بينما �صن �لأ مدمِّ

و�لن�صج و�لذكاء.

- علم����ت اأن����ك كتب����ِت معظ����م كتبك في 

لندن، ما الذي يجذبك اإلى هناك؟

أنا بدوية متنّقلة من �لناحية �لروحية،  � •
أي�صاً  وكما قمت برحالتي بين �لمدن �أحب �

�لقيام برحالت بين �للغات. ��صتانبول حبيبة 
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أ�صتطيع �لحياة معها ول من دونها.  �صعبة.. ل �

أت������اأّزم فاأغادر ��صتانب������ول و�أذهب..  � �أحياناً 

أ�صتاق �إليها فاأعود مفعمة بالحنين.. فاأتاأّزم  �

مجدد�ً و�أعود �إليه������ا.. �إّن عالقتي مع هذه 

�لمدينة عبارة عن مدٍّ وجزر.

باللغ����ة  لفات����ك  موؤ معظ����م  تكتبي����ن   -

ولى، ما هو ال�ضبب؟ نكليزية في المّرة الأ الإ

• �إْن كن������ا نرى روؤية بلغ������ٍة �أكثر من مّرة 
أي�صاً.  أدباً باللغة �أكثر من مّرة � فاإننا نب������دع �

نكليزية.  أكت������ب باللغة �لإ أنا � أ�صتمتع جد�ً و� �

�رتباط������ي به������ذه �للغة ذهني������ة �أكثر من �أي 

ا �رتباطي باللغة �لتركية فهو  مَّ
أ �صيء �آخر، و�

�صا�س، �إن�صانة  أن������ا، في �لأ �رتباط عاطفي. �

نكليزية تعطيني  عاطفية و�لكتابة باللغة �لإ

�لت������و�زن و�لحرية. �أفعل ذلك لي�س �نطالقاً 

نكليزية بدياًل بل �إلى جانب  من �عتباري �لإ

�للغ������ة �لتركية. ل يوجد كات������ب في �لعالم 

م������ر ولكن يوجد  ن يق������وم بهذ� �لأ حت������ى �لآ

نماذج مثيرة في هذ� �لعالم.

- هل تعتبرين نف�ضك اإن�ضانة �ضوداوية؟

نن������ي �أدرك �أن في دهاليز روحي  • كال، لأ
يوجد �أ�صد�د مثيرة. لدي جانب �صود�وي ولكن 

يوجد �أي�صاً ما هو �ص������ده تماماً. ثمة جانب 

�آخر ي�صخ������ر من �لجانب �ل�ص������ود�وي. �لذي 

يجذبني في �لحقيقة هو �لدياليكتيك.

- براأيك هل حالتنا كبلد ت�ضبه هذه الحالة؟

• �أ�صبحنا �أقطاب كثي������رة في �لبلد مع 
�صف، �نق�صمنا وخلقنا جزر�ً من �لخوف  �لأ

ر�ء �لم�صبق������ة. ول �أعتقد �أن هذ�  عب������ر �لآ

أت������ي بالخير على �أحد. فبدلً من  مر �صيا �لأ

�إدر�ك قيمة �لغالبية نعم������ل على ��صتن�صاخ 

�لت�صابه فيما بيننا. علماً باأنه لن يخرج فناً 

من �لت�صابه ول فل�صفة ول ديمقر�طية.

- ما هي درجة اإيمانك بالَقَدر؟

�صمنت  أوؤمن بق������دٍر مكتوب على �لإ • ل �
أوؤمن بالقدر �لمكتوب على �لماء. وهذ�  بل �

يعني �لقدر �لمتدّف������ق.. �إنها خريطة تُكتب 

أ�صياء  من جديد كل يوم وكل لحظة.. تُمحى �

أننا نلعب دور�ً فّعالً  وتُكتب �أخرى، و�أعتقد �

آدم و�بنة حو�ء  في ت�صّكل ه������ذ� �لقدر. �بن �

م������ر. كل منهم  لي�ص������و� �صلبيي������ن في هذ� �لأ

يكتب حكايته �لخا�صة.

تتخذينه����ا  الت����ي  التدابي����ر  ه����ي  م����ا   -

لحماية �ضالمك الداخلي؟

أبتعد ع������ن �أ�صحاب �لقلوب �لحاقدة  � •
ون  و�لنو�ي������ا �ل�صيئة وع������ن �لذي������ن يمت�صّ

خري������ن... هل توجد لدينا عقد  طاقات �لآ

لها عالقة بحياتنا؟ طبع������اً توجد.. ولدي 

أ�صتطع فعلها ولكنني �أمار�س  أ�صياء كثيرة لم � �

�لعمل �لذي �أحبه، وهذه نعمة. لي�س مهماً 
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أو نبيع في  أ�صط������ول طائر�ت � �إن كنا نقود �

محل حلوي������ات، �لمه������م �أن نمار�س �لعمل 

�لذي نحبه. �أحب �لكتابة لدرجة �لجنون.

- هل لديك حياة زوجية كال�ضيكية؟

• ل عالق������ة لن������ا بالحي������اة �لزوجي������ة 
�لكال�صيكية، ولكنها كانت كذلك. تزوجنا 

أنا �إلى  أي������ام ذهبت � في برلين وبعد عّدة �

أيوب �إلى ��صتانبول.  أريزونا بينما ذه������ب � �

أريزونا و��صتانبول،  و�أم�صيناها تنقاًل بين �

كانت �لرحلة ت�صتغرق )26( �صاعة.. ع�صنا 

أ�صتطيع �لعي�س  على هذه �لحال ل�صنو�ت. ل �

في منزل و�ح������د لفترة طويل������ة، و�أعتقد 

ف�صل، من ز�وية  �أن �أيوب كذلك. م������ن �لأ

�صحتنا �لعقلي������ة و�لروحية، �أن يكون لكلٍّ 

منا عالمه �لخا�س.

- كيف تقّيمين اإليف �ضفق كاأم؟

• ف������ي �لبد�ية تعّذب������ت كثير�ً، حتى 
�إنن������ي م������ررت باكتئ������اب ف������ي �لبد�ية. 

مر في رو�ية  وقد تحّدثت عن ه������ذ� �لأ

�صود« ولكن مع مرور �لوقت  »�لحليب �لأ

مومة، يعني �أ�صبحت  �أدركت جم������ال �لأ

أم������اً جي������دة وو�صلت �إلى ه������ذه �لحالة  �

بالتعلّم �لم�صتمر. لم ياأِت كل �صيء دفعة 

�صغاء  أتقن �لإ  متو�زنة �
ٌ
أم أن������ا � و�حدة.. �

ورو�ية �لحكايات..

كي����ف  الكاآب����ة  انق�ض����اء  بع����د  ح�ضن����ًا،   -

اأن�ضاأِت نف�ضك؟

أنه  • تعلمت كثي������ر�ً من �لكاآبة.. �أدركت �
يوجد فو�صى في د�خلي منذ �صنو�ت.. كان 

نظام �لحياة فو�صوّياً لم �أكن �أعرف بوجوده.. 

تو�جهت مع نو�ق�صي و�صخرت من نف�صي، 

ثم تعلّمت ممار�صة �لديمقر�طية �لد�خلية. 

أنفاق  ل �أحد يعلم ذل������ك ولكن يوجد مترو �

�صود« ورو�ية »�لع�صق«  بين كتاب »�لحليب �لأ

�لمرحلة �لتي تحّدث������ت عنها في »�لحليب 

�ص������ود« كتبته������ا في رو�ي������ة »�لع�صق« من  �لأ

خالل �لديمقر�طية �لد�خلية.

- اأ�ضم����اء اأبنائك جميلة ولفتة للنظر: 

�ضه����رزاد زيل����دا واأمي����ر ظاهر.. م����ا هي ق�ضة 

�ضماء؟ هذه الأ

أت������ى ��صم زيلد� على ��ص������م �لكاتبة زيلد�  � •
أنا ��صم �صه������رز�د فيعني بر�أيي  فيتزجير�ل������د و�

أة �لقّوية �لتي تروي �لحكايات، و��صم  تلك �لمر�

ظاهر جاء من �إحدى رو�يات بورخي�س �لكاتب 

�صلي هو �لظاهر  �لذي �أحبه كثير�ً، و�ل�صم �لأ

وو�صعت كلمة �أمير لتكون بو�بة للظاهر..

- ما هو الجانب من جوانب روحك التي 

تر�ضيه الكتابة وتطمئنه؟

أتنف�س بالكلمات، وبالكلمات �ألم�س  أنا � � •

أ�صّم بالكلمات..  أتذّوق بالكلمات و� �لحياة و�
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أن������و�ع �لحياة خارج  ل�أدرك �أي ن������وع م������ن �

حدود �لكتابة..

- ما الذي تعنيه المو�ضة بالن�ضبة لك؟

مر �له������ام �لذي يجب �أن يتو�فر  • �لأ

بالثي������اب �لتي �أرتديها هو �لطاقة. �أحب 

أنا مغرمة بالزينة �أكثر من  �صود. � �للون �لأ

لب�صة.. �لقفاز�ت �لمثقوبة في نهاياتها  �لأ

ي�صاربات وكل �لتفا�صيل �لز�ئدة.. و�لإ

- براأيك متى يقف الزمن؟

• �لزمن ل يقف بل ينفتح، ينفتح �أ�صعافاً 
م�صاعف������ة.. تحدث لي ه������ذه �لحالة عندما 

ألتقي مع  أ�صتغ������رق بالكتابة وتح������دث عندما � �

أنا�������س �أحبهم.. فجاأة ترفعي������ن ر�أ�صك فترين  �

�لعال������م مختلف������اً.. �لقمر �لموج������ود في قبة 

�صجار �لتي حولك.. ترين �لحقيقة  �ل�صماء و�لأ

كم������ا �ل�صحر.. في �أوقاٍت كهذه ينفتح �لزمن، 

ويخرج من �لزمن زمٌن �آخر مختلٌف. 

❁    ❁    ❁
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كاتبة من �صورية. ❁

الكتابة.. �سورية مدونة العامل

لمي�س �أحمد

❁

ّغة ن�صّية غة ن�صية غة ن�صّية  غة ن�صيل لغة ن�صيل لُ ل لمثل لمّث مثاراتها. فالكتابة تمثاراتها. فالكتابة تُ اراتها. فالكتابة تصاراتها. فالكتابة تص صرية وح�صرية وح� رية وح�صرية وح�ص صيلة الوحيدة لمعرفة تاريخ الب�صيلة الوحيدة لمعرفة تاريخ الب� يلة الوحيدة لمعرفة تاريخ الب�صيلة الوحيدة لمعرفة تاريخ الب�ص ص الكتابة الو�ص الكتابة الو� عدتعدتُعّد

حداث اإلى 
ر والوم������ات رمزية )حروف(، ويمكن بها توثيق النطق ونقل الفكر والوم������ات رمزية )حروف(، ويمكن بها توثيق النطق ونقل الفَكر والأ وم������ات رمزية )حروف(، ويمكن بها توثيق النطق ونقل الفكصوم������ات رمزية )حروف(، ويمكن بها توثيق النطق ونقل الفكص صتخدام ر�صتخدام ر� تخدام ر�صتخدام ر�ص صعبر ا�صعبر ا�

ب نموذج مخ�ص�ص لكل لغة.صب نموذج مخ�ص�ص لكل لغة.صب نموذج مخ�ص�ص لكل لغة. صرموز يمكن قراءتها ح�صرموز يمكن قراءتها ح�

ول  ان الصان الصان الأ صن�صن� إ، اخترع الإ، اخترع ال صها البع�صها البع�ص ها البع�صها البع�ص صمع التطور التاريخي للحياة وتداخل المجتمعات مع بع�صمع التطور التاريخي للحياة وتداخل المجتمعات مع بع�

جيال  ي������اع واصي������اع واصي������اع والندثار. ولتتوارثه الأ صم������ا يحفظ نتاجه الفك������ري وتراثه الثقافي والعلمي من ال�صم������ا يحفظ نتاجه الفك������ري وتراثه الثقافي والعلمي من ال�

أداة ات�صال وتفاهم. الالحقة. فكانت الكتابة ا

كو« في صكو« في صكو« في  ص�ص� ن������ة في كهوف »صن������ة في كهوف »صن������ة في كهوف »ل ص�ص� ص النقو�ص النقو�ص وال�صور عمرها 35000 ص العثور عل������ى بع�ص العثور عل������ى بع�ص َّوق������د تمَّوق������د تمَّ

صبانيا. كما تم العثور على كثير م������ن النقو�صبانيا. كما تم العثور على كثير م������ن النقو�ص وال�صور والرموز الدالة  بانيا. كما تم العثور على كثير م������ن النقو�صبانيا. كما تم العثور على كثير م������ن النقو�ص ص�ص� ������ا و»التميرا« في ص������ا و»التميرا« في ص������ا و»التميرا« في اإ صفرن�صفرن�

ومرية وذلك قبل صومرية وذلك قبل صومرية وذلك قبل  صارة ال�صارة ال� ارة ال�صارة ال�ص ص معينة في منطقة الهالل الخ�صي������ب وبالتحديد مع الح�ص معينة في منطقة الهالل الخ�صي������ب وبالتحديد مع الح� عل������ى معاٍن

صنة. وقد دلت هذه النقو�صنة. وقد دلت هذه النقو�ص والرموز على تطور الكتابة.  نة. وقد دلت هذه النقو�صنة. وقد دلت هذه النقو�ص ص �ص � نحو 5500
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وفي مرحلة متقدمة من التاريخ الب�شري 

واحل شواحل شواحل  ش������كان ال�ش������كان ال� ������كان ال�ش������كان ال�ش شج������اء الفينيقي������ون وه������م �شج������اء الفينيقي������ون وه������م �

ورية( شورية( شورية(  شط )�شط )� ط )�شط )�ش شال�شرقية لحو�������ض البحر المتو�شال�شرقية لحو�������ض البحر المتو�

تعينين بالكتابة شتعينين بالكتابة شتعينين بالكتابة  شوابتكروا الكتابة الفينيقية م�شوابتكروا الكتابة الفينيقية م�

رية القديم������ة وطوروها، شرية القديم������ة وطوروها، شرية القديم������ة وطوروها،  شومري������ة والم�شومري������ة والم� ومري������ة والم�شومري������ة والم�ش شال�شال�

بجدي������ة الفينيقية والتي  وبذل������ك ابتكروا الأ

وتاشوتاشوتاً شهي بمنزلة ح������روف وكل حرف يمثل �شهي بمنزلة ح������روف وكل حرف يمثل �

حة شحة شحة  شو رموزهم وا�شو رموزهم وا� أ ارت حروفهم شارت حروفهم شارت حروفهم ا ش، و�ش، و� معيناً

اشاشاً شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ هل������ة للكتابة وهذه الح������روف كانت شهل������ة للكتابة وهذه الح������روف كانت شهل������ة للكتابة وهذه الح������روف كانت ا ش�ش�

للكتابة في ال�شرق كما في الغرب.

غري������ق اأبجديتهم  إر الإر الإ ّبعد ذلك ط������ّور البعد ذلك ط������ور البعد ذلك ط������ّو

التي نقلوها ع������ن الفينيقيين وذلك نحو 

ة شة شة  شبجدية خا�شبجدية خا� أ ار لديهم شار لديهم شار لديهم ا ش حيث �ش حيث � )403ق.م(

بجدية في  ������اش������اش������اً للأ شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ بحت شبحت شبحت ا ش�ش� بهم والت������ي اأ

بجدية  الغرب. وبعدهم الروم������ان اأخذوا الأ

حرف. وقد  غريقية، فاأبقو� على غالبية �لأ �لإ

بجدي������ة �لرومانية و�للغة �لالتينية  �صادت �لأ

بجدية ماز�لت ت�صتعمل  بالد �أوروبا. وهذه �لأ

حتى يومنا هذ� بعد �إجر�ء بع�س �لتعديالت 

عليها.

بجدي������ة �لعربية فقد  ������ا �لكتاب������ة و�لأ مَّ
أ �

ج������اءت متاأخ������رة بع�������س �لوقت ع������ن باقي 

بجديات لع������دم �هتمام �لع������رب بالكتابة  �لأ

ف������ي ع�صر �لجاهلية. لكن بعد نزول �لقر�آن 

�صالم �لجزي������رة �لعربية  �لكريم ودخ������ول �لإ

�أخ������ذت �لكتابة �لعربية مكانها بين �لقبائل. 

ومع �نت�صار �لق������ر�آن �لكريم �نت�صرت �لكتابة 

�لعربية �نت�صار�ً و��صعاً، كما ��صتعملت �لكتابة 

�لعربية ف������ي لغات عّدة غي������ر �لعربية منها 

فغانية و�لتركية.  �لفار�صية و�لأ
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�صل م�صتقة  بجدية �لعربي������ة في �لأ و�لأ

عن �لكتابة �ل�صامي������ة �لتي ��صتقت بدورها 

بجدية �لفينيقية وو�صلت �إلى �لعرب  عن �لأ

نباط �لذين �صكن������و� �صمال  عن طري������ق �لأ

�لجزيرة �لعربي������ة، و�لذين تاأّثرو� بح�صارة 

ر�ميين وكتابتهم.  �لآ

1- تاريخ الكتابة وبدايتها 

يعتبر تاري������خ �لعالم محاولة لعملية تتبع 

أ �إّل منذ نحو  �لتط������ور �لب�صري و�لتي لم تبد�

)خم�ص������ة �آلف وخم�صمئة ع������ام( مع �ختر�ع 

ن�ص������ان من������ذ �لقديم  �لكتاب������ة، �إذ �صع������ر �لإ

بالحاج������ة �إلى ت�صجيل ما لديه من معلومات 

على و�صيط خارجي قابل للتد�ول بين �لنا�س 

حيث يت������م �لتعّرف على حي������اة �ل�صعوب من 

خالل كتاباتها و�لتي تجلّت ب�: 

ثار �ليدوية و�لمعابد و�لنقو�س على  1- �لآ

�لحجارة وعلى �صع������ف �لنخيل، حيث كانت 

لتلك �لفت������رة مو�دها �لكتابية و�أدو�تها وهي 

ولية �لتي �أمكن جمعها وحفظها.  �لمو�د �لأ

حد�ث �لجتماعية  2- �لمدونات عن �لأ

عمال �لتي كانت  و�لحكومية و�لتاريخية و�لأ

تدور في ذلك �لوقت. 

ن�صان �لو�صائل �لمتاحة لديه  و��صتخدم �لإ

ليق������وم بالنق�������س على �لحجر ث������م �نتقل �إلى 

�لكتابة و�لتدوين على �أوعية �أخرى من �لمو�د 

�لمتو�فرة في ذلك �لزمن �لقديم و�ل�صالحة 

للكتابة عليها وقد و�صلنا منها مايلي:

لو�ح  ل������و�ح �لطينية ��صتعمل������ت �لأ أ( �لأ �( 

أ�صا�صية للكتاب������ة عليها في  �لطيني������ة كم������ادة �

و�دي �لر�فدين. وكان يجري تح�صيرها على 

مر�حل ع������ّدة. وكان �لبابلي������ون و�ل�صومريون 

�صوري������ون ف������ي �لعر�ق و�صوري������ة ي�صنعون  و�لآ

ألو�حهم  � )Kaolin( من عجينة �ل�صل�ص������ال

�لطينية �ل�صهيرة �لتي كانو� يكتبون عليها باآلة 

مدببة. فيخد�صون بها �للوح وهو لين. بعدها 

ل������و�ح لتت�صلّب. وكانت �لكتابة  تحرق هذه �لأ

أو �لمعدن �أو  تت������م بو�صاطة �أقالم من �لق�صب �

�لنحا�������س وبر�صوم رمزي������ة، بحيث تاأخذ �صكل 

�لز�وية. وبلغته������م �ل�صومرية و�صميت بالخط 

أو �لكتاب������ة �لم�صماري������ة. وكانت  �لم�صم������اري �

�لكتاب������ة �لم�صماري������ة لها قو�عده������ا في �صنة 

)3000ق.م(. �إب������ان �لع�ص������ر �ل�صومري حيث 

�نت�ص������ر ��صتعماله������ا. ف������دّون �ل�صومريون بها 

�ل�صجاّلت �لر�صمية و�أعم������ال وتاريخ �لملوك 

مر�ء و�ل�صوؤون �لحياتية �لعامة كالمعامالت  و�لأ

ح������و�ل �ل�صخ�صية و�لمر��صالت  �لتجارية و�لأ

�لديني������ة  و�ل�ص������وؤون  �صاطي������ر  و�لأ د�ب  و�لآ

و�لعباد�ت و�صريعة حمور�بي �لتي كانت ت�صم 

حو�ل �ل�صخ�صية وقانون  �لقانون �لمدني و�لأ

أي�صاً تدوين  �لعقوب������ات في مملكة بابل وت������م �

�لعلوم. فانتقلت �لح�صارة من بالد �لر�فدين 
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في �لع�صر �لبابلي �لقدي������م �إلى جميع �أنحاء 

�لم�صرق و�إلى �أطر�ف �لعالم �لقديم. 

وقد تمَّ �كت�صاف �أكبر مكتبة في �لتاريخ 

�لقديم وب������الد �لر�فدين ف������ي مملكة ماري 

ل������و�ح �لطينية �لتي  �ل�صوري������ة وفيه������ا كل �لأ

دّونت فوقها �لعلوم و�لمعارف. و�أهم ما هو 

أي�صاً: لو�ح � مكت�صف من هذه �لأ

آ�ص������ور بانيبال )668- 1- مكتبة �لملك �

626ق.م.( �ل������ذي جم������ع �لكتب م������ن �أنحاء 

�لب������الد وخّزنها في د�ر كت������ٍب قوميٍة خا�صة 

�صّيدها في عا�صمته نينوى بالعر�ق. 

2- مكتب������ة �لمعب������د �لرئي�ص������ي لمدينة 

لك�صن في �لع������ر�ق حيث عثر على مجموعة 

لو�ح �لطيني������ة مكتوبة بالخط  كبي������رة من �لأ

�لم�صم������اري. كما ح�صل ف������ي »�أور« »و�صيبا« 

»وينبور« »و�أوروك« وغيرها. 

لو�ح من  ألو�ح �إيبال. تعتب������ر هذه �لأ � -3

�أقدم �لمجموعات �لخا�صة بالوثائق �لر�صمية 

و�أكملها لدولة ظهرت على �لوجود.

لو�ح و�صنفت ورتبت  ولقد جمعت هذه �لأ

لو�ح  ح�صب مو��صيعها �لخم�صة وهي: 1- �لأ

لو�ح  ل������و�ح �للغوي������ة. 3- �لأ دبي������ة. 2- �لأ �لأ

ل������و�ح �لتجارية  د�رية. 4- �لأ �لر�صمي������ة و�لإ

لو�ح �لدينية.  و�لقت�صادية. 5- �لأ

غريق   )ب( �أور�ق �لب������ردي لق������د كان �لإ

�أول م������ن �صّمى ق�ص������ب �لب������ردي. وهو في 

�صل نبات ينمو ف������ي �ل�صود�ن. و��صتهرت  �لأ

م�ص������ر �لقديمة ب�صناع������ة ورق �لبردي منه. 

وكان ي�صتخ������دم في �لكتابة وكان �لفينيقيون 

رونه  ي�صتعملون������ه ويتاجرون ب������ه وكانو� ي�صدِّ

غريق  لمعظم بلد�ن �لعالم �لقديم وخا�صة لالإ

منذ �صنة )900ق.م(.

و�أقدم لفافة بردي������ة معروفة ترجع �إلى 

�صكندرية  ع������ام )2400ق.م( ولعل مكتب������ة �لإ

أ�صهر �لمكتب������ات في �لع�ص������ر �لقديم  ه������ي �

و�لتي تحوي على )490.000ّ(لفافة بردي. 

أنو�ع وثائق �لبردي: أ�صهر � ومن �

1- �لبردي������ات �لطبي������ة وترج������ع �إل������ى 

أ�صهرها  �لع�ص������ر �لفرعوني وهي ت�ص������ع من �

أدوي������ن �صميث �لجر�حي������ة، بردية  ) بردي������ة �

مر��س(.  لي������دن لقو�ع������د �لوقاي������ة م������ن �لأ

أ�صهرها بردية  2- �لبردي������ات �لتاريخي������ة و�

توري������ن )قائمة �لمل������وك( �لت������ي تعتبر من 

أ�صماء  نها تثبِّت �
�أهم �لم�ص������ادر �لتاريخية لأ

�لمل������وك �لذين حكمو� م�ص������ر منذ بد�يتها 

حت������ى وقت كتابته������ا. 3- بردي������ات �لموتى 

دعية و�ل�صلو�ت تو�صع  تحتوي على بع�س �لأ

أدبية. 5-برديات  مع �لموتى. 4- بردي������ات �

�لتعلي������م و�لمد�ر�������س. 6- بردي������ات �لفلك. 

7-برديات �لريا�ص������ة. 8- برديات متنوعة. 

لقاب، و�أور�ق  عن �لق�ص������اء و�أور�ق نظام �لأ

خرى.  �لملوك �لأ



��� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

الكتابة.. �سورية مدونة العالم

آ�صي������ا �ل�صغرى  أكتُ�صف في � )ج( �ل�������رق �

حيث تم ��صتعمال جلد �لحيو�نات وقد �أمتاز 

بالكتاب������ة على وجهيه لقوت������ه ومتانته وبقي 

�لرق ي�صتعمل لم������دة ثالثة قرون حتى نهاية 

�لقرن �لثالث ع�ص������ر. وكان �لقرن �لخام�س 

ع�ص������ر هو �ل������ذي �صهد عملية �لتح������ّول �إلى 

��صتخد�م �لورق ومن �لكتاب �لمخطوط �إلى 

�لكتاب �لمطبوع. 

2- بداية الكتابة ومراحل تطورها:

ر�ء ح������ول بد�ية �لكتابة،  لقد تعددت �لآ

�عتماد�ً عل������ى نوعية �لكتاب������ة و�صكلها ر�أى 

بع�صهم �أن �لكتابة بد�أت في �لعر�ق ��صتناد�ً 

�إلى بد�ي������ة �لخط �لهيروغليف������ي �لذي هو 

أنو�ع �لخط������وط �لم�صرية ومن ثم تم  �أقدم �

�لتو�صل �إل������ى �أن �لكتاب������ة �لم�صمارية كانت 

�صبق �إلى �لوجود في �لفترة )3500 ق.م(  �لأ

و�نتقلت �لفكرة �إل������ى �لفينيقيين ومنهم �إلى 

�ليونان و�لرومان.

ن�صان �لكتابة عن طريق �لر�صم  أ �لإ بد�

ثم تطورت هذه �لرم������وز �إلى �أحرف ِلَكي 

تخت�صر وق������ت �لكتابة. و�لجدير ذكره �أن 

�لو�صف �ل�صابق هو تب�صيط عملي لمر�حل 

�لتطور. وفي �لحقيقة، فاإّن عملية �لتطور 

تاأثرت باأكثر من عامل و�حد. فلقد مرت 

�لكتابة منذ �لقدم بمر�حل رئي�صية متعددة 

وطويل������ة متد�خل������ة في �لزم������ان و�لمكان 

وفقاً لتط������ور �لمجتمع������ات �لب�صرية تبعاً 

مور و�رتباطه  ن�صان ووعي������ه لالأ لتطور �لإ

حد�ث و�لظو�ه������ر. �إذ مرت  بالو�ق������ع و�لأ

بع������ّدة مر�حل زمنية قب������ل �أن تبلغ �لقبول 

و�ل�صهول������ة ف������ي �ل�صتخد�م فق������د بد�أت 

�لكتابة على �ص������كل �صور تدل على معاني 

ومدلولت ملمو�صة ف������ي �لحياة �ليومية. 

وكانت �لكتابة في بد�ية عهدها عبارة عن 

�صور توحي تماماً بما ُر�ِصَم فيها. وهي لغة 

م�صّورة في �صكلها �لبد�ئي ثم تطورت �إلى 

�صور رمزية توحي بمعنى معّين. ولتذليل 

�صعوبة �لرموز ت������م ��صتعمال رموز توحي 

باأ�صو�ت معينة. وه������ذه �لرموز �ل�صوتية 

أ�صا�صية ف������ي تطوير �لكتابة  كانت خطوة �

بجدية فيما بعد. ون�صوء �لأ

ولى بالت�صويرية  وقد �صميت �لكتابات �لأ

وكان �لرم������ز �ل�ص������ورة يعني فك������رة منبثقة 

من������ه حيث �إن �لو�حد م������ن تلك �لرموز هو 

في �لغالب عبارة ع������ن كلمة كاملة �أو فكرة 

باأ�صره������ا. ث������م ��صتحالت تل������ك �لرموز من 

 )syllables( لتعبير عن �أفكار �إلى مقاطع�

�أي مجموع������ة من �لرموز يدل كل منها على 

مقطع، ثم ��صتخدمت �لعالمات لتدل على 

�أول م������ا في �لمقط������ع من �أ�ص������و�ت وبهذ� 

�أ�صبح������ت حروف������اً. و�أهم �لمناط������ق �لتي 
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تطورت فيها �لكتابة بالد �لر�فدين وم�صر 

�إ�صافة �إلى �صورية و�إير�ن:

1- الج���زء الجنوبي من بالد الرافدين، 

بد�أت �لكتابة م������ع �ل�صومريين �لذين ��صتمّر 

وجودهم وبالتالي ح�صارتهم عّدة قرون بدء�ً 

لف �لر�بع قب������ل �لميالد وقد �حتلت  من �لأ

مكانهم في ب������الد �لر�فدي������ن �صعوب �أخرى 

�صوريون(. وقد  �لآ �لبابلي������ون،  كادي������ون،  )�لأ

ورثت هذه �ل�صع������وب وطورت ما تو�صل �إليه 

�ل�صومريون وخا�صة �لكتابة �لم�صمارية. 

2- م�ش���ر: كانت �لكتاب������ة �لهيروغليفية 

وهي عبارة عن كتاب������ة ت�صويرية وكان عدد 

�لرم������وز �لهيروغليفية نحو �صبعمئة، ومن ثم 

تطورت �إل������ى �لهير�طيقية في ع�صر �لدولة 

�لو�صط������ى �لفرعوني������ة كان������ت ت�صتخدم في 

�لمعابد و�لجناز�ت، وفى �لع�صر �لفرعوني 

�لمتاأّخر تطورت �إل������ى �لكتابة �لديموطيقية 

)�لكتاب������ة �ل�صعبي������ة( و��صتخدمت في جميع 

نو�ح������ي �لحي������اة، وقد حظي������ت �لكتابة في 

م�صر بموقع متمي������ز �إذ كانت و�صيلة للرقي 

�لجتماعي حي������ث كانت تفتح �أمام �صاحبها 

باب �لتوظيف في �لدولة.

3- ال�شاحل الفينيقي: عرف �لفينيقيون 

لفية �لثانية قبل  بكونهم �أبدعو� منذ نهاية �لأ

بجدي������ة �لتي تترك������ب من �ثنين  �لمي������الد �لأ

وع�صرين حرفاً �صوتياً. هذه �لحروف ظهرت 

ف������ي �أوغاري������ت )ر�أ�س �صم������ر�(، و��صتهر بها 

�لفينيقيون �إذ قامو� بن�صرها على �ل�صو�حل 

�لمتو�صطية.

أ�صكالً  نَّ �لكتاب������ة ق������د �أخ������ذت �
أ وبم������ا �

أنماطاً متعددة فاإن������ه يمكننا تق�صيمها �إلى  و�

مرحلتين رئي�صتين هما: 

�أ- الكتاب���ة المعب���رة ع���ن المعاني وهي 

ن�صان  الكتابة الت�ش���ويرية: �لتي عّبر فيها �لإ

ع������ن �أح������د�ث حيات������ه �لمعي�صي������ة بال�صور 

�صياء �لم������ر�د �لتفاهم بها.  �لتي تعك�������س �لأ

ومث������ال ذلك �لكتاب������ة �لم�صماري������ة، �لكتابة 

�لهيروغليفي������ة، و�ل�صومرية �لت�صويرية وبعد 

ذلك جاء دور �لكتابة للكلمات �لم�صورة. 

�ش���وات.  الأ ع���ن  المعّب���رة  الكتاب���ة  ب- 

وهي الكتاب���ة ال�ش���وتية: وفى هذه �لمرحلة 

�صياء م�صتعماًل و�صيلة  ن�ص������ان يجّرد �لأ أ �لإ بد�

�صو�ت �لمنطوقة، حتى و�صل  �أف�صل، هي �لأ

�إل������ى �لكتابات �لمقطعية )ل������دى �لم�صريين 

كاديين و�ل�صاميين(. �لقد�مى و�لأ

�ل�صابقة  �لرئي�صي������ة  �لمر�ح������ل  وم������رت 

ن�صان  أ�صا�صي������ة حتى تو�ص������ل �لإ بتط������ور�ت �

لفبائي������ة �لتي تعتم������د �ل�صوت هذه  �إل������ى �لأ

�لتطور�ت هي:

ن�صان  1- مرحلة ال�ش���ورة: وفيها عّبر �لإ

ع������ن �أحد�ثه �ليومية وت�صوير و�قعه. وكانت 

أنو�ع وهي:  على �
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�لخط �لهيروغليف������ي في م�صر- �لخط 

�لحثي في ب������الد �ل�صام - �لخ������ط �ل�صيني 

�صوري - �لخط  في بالد �ل�صين– �لخط �لآ

�لم�صماري وكان في حدود )3500ق.م(.

أو  2- مرحل���ة الرم���ز: حيث ت������م �إعطاء �

�صي������اء، مثل �لفم �لذي  ��صتعم������ال �لرموز لالأ

كل.  يعنى �لأ

3- مرحل���ة المقط���ع: وفيه������ا تط������ورت 

�لكتابة باكت�صاف �لقلم و�لنتقال من �لكتابة 

�لت�صويري������ة �إلى �لرمزية. كم������ا في �لكتابة 

�لبابلية و�لم�صرية �لقديمة. 

أ فيها تطور  4- مرحل���ة ال�ش���وت: وب������د�

حرف �إلى مقاطع من حرفين، وفيه  كتابة �لأ

ولى.  تكونت مرحلة �لهجاء �لأ

5- مرحل���ة الهج���اء: وتتكون كتابتها من 

عالم������ات ت�صبه �لم�صامير �لعمودية و�لمائلة 

و�عتب������ار  حروف������اً،  و�عتباره������ا  فقي������ة  و�لأ

�لمجموعات �لتي ت�صكلها كلمات.

الم�شمارية:

�لكتاب������ة �لم�صماري������ة، نوع م������ن �لكتابة 

ألو�ح �لطي������ن و�لحجر و�ل�صمع  تنق�س فوق �

و�لمعادن وغيرها وتظهر في �صكل خطوط 

�صبيه������ة بالم�صامي������ر، وه������ذه �لكتابة كانت 

متد�ولة ل������دى �ل�صعوب �لقديمة في جنوب 

أّول ه������ذه �لمخطوط������ات  آ�صي������ا. و� غرب������ي �

ل������ف �لر�بع قبل �لميالد  �للّوحّية ترجع لالأ

بجدية بنحو  وهذه �لكتابة ت�صب������ق ظهور �لأ

1500�صنة. وظلت هذه �لكتابة �صائدة حتى 

ول �لميالدي. وه������ذه �لكتابات  �لق������رن �لأ

ظه������رت �أولً في جنوب بالد �لر�فدين لدى 

�ل�صومريين للتعبير بها عن �للغة �ل�صومرية 

كادية و�لتي  وكانت مالئم������ة لكتابة �للغة �لآ

�صوريون.  كان يتكلمها �لبابليون و�لآ

وتط������ورت �لكتابة م������ن ��صتعمال �ل�صور 

نماط �لمنحوتة بالم�صامير  �إلى ��صتعمال �لأ

و�لتي تع������رف بالكتاب������ة �لم�صماري������ة. وقد 

ل������ف �لر�بع قب������ل �لميالد �أي  ب������د�أت في �لأ

نح������و �صن������ة 3600ق.م. وكان �ختر�عها في 

د�رة  �لبد�ية لدو�ف������ع عملية )�لتج������ارة و�لإ

و�ص������وؤون �لدولة( وبقيت كذل������ك لعّدة عهود 

دب  قب������ل �أن يتم ��صتعمالها ف������ي �لفنون و�لأ

و�لعلوم و�لميثولوجيا وغيرها. وتطورت من 

كتابة ت�صويرية �إلى نظام كتابي تطغى عليه 

�ل�صم������ات �ل�صوتية. وكانت تكتب من �ليمين 

�إلى �لي�صار.

وبحلول ع������ام )2400ق.م( ت������م �عتماد 

كادية  �لخ������ط �لم�صم������اري لكتابة �للغ������ة �لأ

كم������ا ��صتعمل �لخط نف�صه ف������ي كتابة �للغة 

�صوري������ة و�للغة �لبابلي������ة، وهي كلها لغات  �لآ

�صامية مثل �للغة �لعربية. وتو��صل ��صتعمال 

�لخط �لم�صم������اري للكتابة في لغات �لبالد 

�لمج������اورة لبالد ما بي������ن �لنهرين مثل لغة 
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نا�ص������ول و�للغة  �لحثيين ف������ي �صوري������ة و�لأ

�لفار�صي������ة �لقديمة، وكان������ت ت�صتعمل حتى 

ول �لميالدي.  نهاية �لقرن �لأ

الهيروغليفية:

ول  لأ �لهيروغليفي������ة  �للغ������ة  ظه������رت 

م������رة بع������د �لم�صماري������ة بفت������رة ب�صيط������ة. 

غريقية نق�س  وكلم������ة هيروغليفية تعني بالإ

مقدذ�س. و�أخذت �لهيروغليفية �صورها من 

�ل�صور �ل�صائعة في �لبيئة �لم�صرية. وكانت 

�ل�صلع.  �صماء وبع�������س  ع������د�د و�لأ ت�صم �لأ

و��صتخدمت فيها �لرموز لتعّبر عن �أ�صو�ت 

أولي������ة. وفي ع�ص������ر �لفر�عن������ة ��صتعملت  �

�لهيروغليفية لنق�������س �أو زخرفة �لن�صو�س 

�لدينية على ج������در�ن �لق�ص������ور و�لمعابد 

لو�ح �لحجرية  و�لمقابر و�صطح �لتماثيل و�لأ

لو�ح �لخ�صبية �لملونة. وظلت  �لمنقو�صة و�لأ

�لهيروغليفي������ة ككتابة متد�ولة حتى �لقرن 

�لر�ب������ع �لميالدي. وظه������رت �لهير�طيقية 

�لم�صتق������ة و�لمب�ّصط������ة م������ن �لهيروغليفية 

كنوع من �لكتابة ل������دى قدماء �لم�صريين. 

وه������ي موؤهلة للكتاب������ة �ل�صريعة للخطابات 

د�ري������ة و�لقانونية. وكانت هذه  و�لوثائق �لإ

�لوثائ������ق تكتب بالحبر عل������ى ورق �لبردي. 

وظل������ت هذه �للغة �صائ������دة في م�صر حتى 

�لق������رن �ل�صابع قبل �لمي������الد بعدما حلت 

�للغة �لديموطيقية محلها.

أثرية  ������ة وعرفت من ِعّدة كتابات �
ّ
�لمروي�

أ�صو�ن �صمالً  ُوجدت في و�دي �لنيل ما بين �

و�صوب������ا جنوب�اً. ومن �لمع������روف �أن �لمروية 

كانت �لمخاطبة فق������ط بينما �لهيروغليفية 

هي �لم�صتخدمة ف������ي �لمر��صالت وكتابات 

ل������ذ� كانت �لهيروغليفي������ة معروفة  �لملوك 

ف������ي جمي������ع �لمناط������ق �لو�قعة ف������ي و�دي 

�لني������ل وكانت هذه �للغ������ة تكتب على نهجين 

هما �لهيروغليفي������ة �لمروية، و�لديموطيقية 

و�لكتاب������ة  بال�ص������ور  )�لكتاب������ة  �لمروي������ة 

بالح������روف(. وتتك������ون �لح������روف �لهجائية 

�لمروية من ثالٍث وع�صرين حرف�اً، ولم تُحل 

ن. رموزها حتى �لآ

بجدية: 3- ظهور الأ

بجدي������ات �لمكتوبة في  بد�ية ظه������ور �لأ

�لح�صار�ت �لقديمة كان عن طريق �لناطقين 

بجدي������ات  أق������دم �لأ � �إن  بال�صامي������ة، حي������ث 

�لمكت�صفة في �ل�صام و�صيناء مرتبة ومنطوقة 

وفق �للغات �ل�صامية �ل�صمالية �لغربية.

��صتخ������دم  وغاريتي���ة  الأ بجدي���ة  الأ

�لوغاريتيون ف������ي �أوغاريت على �ل�صاحل 

�ل�ص������وري �لكتابة �لم�صمارية منذ نحو عام 

بجدية من ثالثين  )1400ق.م(، وتتكون �لأ

حرفاً وقد عرف������ت �أبجدية ولغة �أوغاريت 

د�رة و�لتجارة  ب�ص������كل و��صع وكانت لغ������ة �لإ
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و�لحي������اة �لمدني������ة وق������د تط������ورت لنظام 

�أبجدي متقن.

�ش���نة  نح���و  الفينيقي���ة  بجدي���ة  الأ

)��00ق.م(، �بتك������ر �لفينيقي������ون وهم �صكان 

بي�س  �ل�صو�حل �ل�صرقية لحو�������س �لبحر �لأ

بجدي������ة �لفينيقية وجعلو� لها  �لمتو�صط، �لأ

حروف������اً وكل حرف يمثل �صوتاً معيناً. وهذه 

�لح������روف �أ�صبحت �صهل������ة �لكتابة. وعندما 

غريق �أبجديتهم �لت������ي نقلوها عن  ط������ور �لإ

�لفينيقيين نحو �صن������ة )403ق.م(. �أ�صبحت 

بجدي������ة في �لغ������رب. حيث �أخذ  أ�صا�ص������اً لالأ �

�لروم������ان �أبجديته������م عنها. فاأخ������ذو� منها 

حروفاً و�أدخلو� عليها حروفاًّ �أخرى. و�صادت 

بجدي������ة �لرومانية و�للغ������ة �لالتينية بالد  �لأ

مبر�طورية �لرومانية. �أوروبا �إبان حكم �لإ

نكا في  زت���ك: كان لالإ ن���كا والأ كتاب���ات الإ

�لمك�صيك نظام كتابة يطلق عليه كويبو وهو 

�صل�صلة م������ن �لخيوط �لق�صي������رة و�لمعقودة 

كانت تعلّق على فت������ر�ت بحبل معلّق طويل. 

وكان������ت �لخي������وط من ن������وع و�ح������د مختلفة 

لو�ن. وم������ن خالل م�صافات هذه �لخيوط  �لأ

ن������كا ت�صجي������ل �ل�صكان  و�لعق������د ��صتطاع �لإ

و�لقو�ت و�ل�صر�ئ������ب و�لجزية و�لمعلومات 

نج������از�ت و�إثبات �لملكية  �صاطير و�لإ عن �لأ

ن�ص������اب. وكانت �لكتابة  ر��صي وحفظ �لأ لالأ

زتك في �أمريكا �لو�صطى عبارة عن  ل������دي �لأ

كتاب������ة بيكتوجر�فية ل يمكنه������ا �لتعبير عن 

�أفكار تجريدية. 

اأبجدي���ة تيفين���اغ: �أبجدية قديمة كانت 

مازيغ  ت�صتخدم ف������ي �صمال �أفريقيا بي������ن �لأ

و�لطو�رق، وتعتب������ر �لتيفيناغ �أبجدية �أ�صيلة 

بمعن������ى �أن �لذين �أوجدوها لم يعتمدو� على 

نتاجها. كتابة �صابقة لإ

بجدية: 4- الكتابة ما قبل الأ

ب������الد ما بين �لنهرين هناك توثيق مثبت 

ع������ن كتابات وج������دت من������ذ 5000�صنة قبل 

�لميالد ف������ي كتابات بالد ما بي������ن �لنهرين 

ثار �لفرعونية �لهيلوغريفية.  �لم�صمارية و�لآ

وكان������ت هات������ان �لكتابت������ان معروفتي������ن في 

و�صط حي������ث ظهرت �أول  منطق������ة �ل�صرق �لأ

بجدية  �أبجدية �نت�صرت ب�صكل و��صع وهي �لأ

�لفينيقي������ة و�أبجدية �أوغاريت. وهناك دلئل 

�صكال �لم�صمارية باتجاه  ت�صي������ر �إلى تطور �لأ

بجدية ف������ي بع�س �للهجات  �لخ�صائ�������س �لأ

�لفار�صي������ة  وخا�ص������ة  ��صتخدمته������ا،  �لت������ي 

أنها  أنه ل يوج������د دلئل على � �لقديم������ة، �إّل �

بجدية. وهناك كتابة بيبلو�س  كانت �أ�صل �لأ

�لمقطعية و�لتي لها خ�صائ�س �لهيلوغريفية 

�لهير�طيقي������ة، �إّل �أن �لعلم������اء لم ي�صتطيعو� 

ف������ك رموزه������ا وبالتالي ل يمك������ن �لجزم �إن 

أولية �أم ل، و�أقدم �أبجدية تم  كان������ت �أبجدية �
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�كت�صافها هي ف������ي �أوغاريت �لتي تعّد �أقدم 

بجديات. و�أكمل �لأ

�لبد�ي������ة �لفرعوني������ة كان هن������اك -في 

نح������و )2700ق.م(- �ثن������ان وع�ص������رون رمز�ً 

هيلوغريفي������اً يمّث������ل كل و�ح������د منه������م �أحد 

�ص������و�ت �ل�صاكن������ة. كم������ا كان هناك رمز  �لأ

أو نهايات  �آخر ي�صتعمل كم�ص������وت لبد�يات �

�لكلم������ات. وعلى �لرغم م������ن ظهور خا�صية 

أنها كانت  بجدية ف������ي هذه �لكتاب������ة، �إل � �لأ

د�ئماً ت�صتعمل مع كتاب������ة ت�صويرية معتمدة 

على �لكتابة �لهيلوغريفية �لمعقدة.

بج�ديات: 5- الكتابة والأ

بجدية ال�شامية: �إنَّ �لكتابات �ل�صامية  الأ

بجدية )ولي�صت  �لتي لها خ�صائ�س وميز�ت �لأ

�أبجدي������ات( وج������دت في م�صر ف������ي �لع�صر 

�لبرونزي �لو�صيط. و�أقدم �لدلئل عن هذه 

�لكتاب������ات ترجع لر�صوم������ات حائط وجدت 

في و�صط م�ص������ر تعود لع������ام )1800ق.م(. 

بجديات �ل�صامية من ثالثين  تاألفت ه������ذه �لأ

رم������ز�ً �عتمدت على �لرم������وز �لهيلوغريفية 

�لت�صويري������ة، ول يمكن �لجزم �إن كانت تمثل 

أو  أو رموز�ً ت�صويريًة لكلمات � �أحرفاً �صوتيًة �

عبار�ت.

رامي���ة والفينيقي���ة: كان �لفينيقي������ون  الآ

بجدية من �لكنعانيين.  �أول من ��صتعم������ل �لأ

ولذلك �صميت �لكتاب������ات �لكنعانية �لالحقة 

ح������رف �لفينيقي������ة(. وب�صب������ب مهارة  ب� )�لأ

بحار وتجارتهم �لقوية في  �لفينيقيين في �لإ

بجدية حول  ذلك �لزمن، �نت�ص������رت فكرة �لأ

�لبح������ر �لمتو�صط كله. ويعتبر �أن �صكلين من 

ر�مية( هما  بجدية �لفينيقية )�لالتينية و�لآ �لأ

�صا�صي  بجدي������ات و�لم�صبب �لأ أ�صا�������س كل �لأ �

بجدية. لتاريخ �لأ

وكانت �لكتاب������ة �لفينيقي������ة تعتمد على 

أ�صكال يرمز كل �صكل منها �إلى مخرج �صوتي.  �

�ص������كال حروفاً. وكان هناك  وت�صمى هذه �لأ

�ثنان وع�صرون حرفاً ف������ي �للغة �لفينيقية. 

أ بح������رف �صاكن ي�صمى  وكان كل ح������رف يبد�

�صو�ت  أربعة حروف تمثل �لأ به. وكانت �أول �

»ء« ثم »ب������ه« ثم »جه« ث������م »ده«، لذ� �صميت 

�لفينيقي������ون خطاً  و��صتعم������ل  بجدي������ة.  بالأ

�أفقياً ثم فر�غاً للف�صل بين �لكلمات. ومنها 

ر�مية  تط������َور نظامين من �لكتابة وهم������ا �لآ

و�لالتينية.

اأبجديات من اأ�ضول اآرامية:

ر�مي������ة )�ل�صورية  ح������رف �لآ يب������دو �أن �لأ

آ�صيا.  أه������م �أبجديات � أ�صا�س � �لقديم������ة( هي �

ففي �لقرن �ل�صابع قب������ل �لميالد، �عتمدت 

ر�مية كاأحرف  حرف �لآ �لدول������ة �لفار�صية �لأ

�صيوية: بجديات �لآ ر�صمية. ومنها تطورت �لأ
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بجدي���ة العبرية: �نطلقت من �لعبرية  الأ

حرف  �لقديم������ة و�لت������ي تعتب������ر ت�صكي������ل لالأ

ر�مية �لمحلية.  �لآ

بجدية  بجدي���ة العربي���ة: تط������ورت �لأ الأ

ر�مي������ة عن طرق  �لعربي������ة �لحديث������ة عن �لآ

بجدي������ة �لنبطية �لتي �زدهرت في جنوب  �لأ

ردن. �لأ

بجدية  بجدية ال�ش���ريانية: تطورت �لأ الأ

�ل�صرياني������ة بعد �لق������رن �لثال������ث �لميالدي 

ر�مية ع������ن طريق �لخ������ط �لبهلوي  م������ن �لآ

وغ������وري �إلى �أبجدي������ات �صمال  و�لخ������ط �لأ

وغورية و�لمنغولية  ورخون و�لأ آ�صيا مث������ل �لأ �

و�لمن�صورية.

�أي  ليوج������د  الجورجي���ة:  بجدي���ة  الأ

توثي������ق للّغة �لجيورجّية �إّل �أن لها خ�صائ�س 

ر�مي������ة وبع�������س مالمح  م������ن �لفار�صي������ة �لآ

غريقية. �لإ

تع������ود  اأبجدي���ة البراهم���ة: وجذوره������ا 

ر�مية وه������ي ت�صتعمل في �صبه �لقارة  �إلى �لآ

�لهندية ومنه������ا �نت�صرت �إلى �لتبت ومنغوليا 

و�لهند �ل�صينية و�أرخبيل �لماليو مع �نت�صار 

أو  �لديان������ة �لبوذية. ولم ت�ص������ل �إلى �ل�صين �

أنهم كان������و ي�صتعملون  أ�صا�س � �لياب������ان عل������ى �

�أبجدية ت�صويرية متطورة.

بجدي������ة  �لأ ه������ي  الهانغ���ول:  اأبجدي���ة 

�لم�صتعمل������ة في كوريا. لق������د ��صتنبطت في 

�لق������رن �لخام�س ع�ص������ر �لمي������الدي. يعتبر 

أنها �خترع������ت من دون �أي تاأثر بِ�  �لكثيرون �

خطوط �صبقتها. 

بجدية الالتينية: الأ

غريقية بحلول �لقرن  تمَّ �لنتقال �إلى �لإ

غريق  �لثامن �لمي������الدي، حيث ��صتع������ار �لإ

ح������رف �لفينيقي������ة في كتاباته������م. وكانت  �لأ

حرف �لفينيقية  غريقية هي �لأ ح������رف �لإ �لأ

حرف كان نف�صه. حّول  نف�صها وحتى ترتيب �لأ

ح������رف �لفينيقية �لتي ل  غري������ق بع�س �لأ �لإ

يلفظونها �إلى �أحرف علّة لتحريك �لكلمات. 

بجديات  ومنه������ا، تط������ورت �لعديد م������ن �لأ

غري������ق �لغربية وعرفت بلغة  مثل �أبجدية �لإ

أثينا وجنوب  �لكوم������اي و��صتعملت في غرب �

غريقية �ل�صرقية  �إيطاليا. و�أخرى �صميت بالإ

ح������رف �لم�صتعملة ف������ي �لمناطق  وه������ي �لأ

أثينا.  �ل�صرقي������ة )�أي تركيا �لحالية( و�صرقي �

بجدي������ة �لثاني������ة هي �لتي تط������ورت �إلى  و�لأ

بجدي������ات �لغربية �لحالي������ة. في �لبد�ية،  �لأ

غريق من �ليمين �إل������ى �لي�صار مثل  كت������ب �لإ

أّنهم تحولو� �إلى �لكتابة من  �لفينيقيي������ن �إّل �

أ�صا�س كل  غريقية � �لي�صار �إلى �ليمي������ن. و�لإ

�أبجديات �أوروبا. 

لفية  بجدية �لرومانية وفي �لأ تطورت �لأ

يطالية  ول������ى عا�صت في �صبه �لجزيرة �لإ �لأ
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قبيلة عرفت بالالتين ث������م �أ�صبحت تُعَرف 

أ�صاليب �لكتابة من  بالرومان. وتعلَّم �لالتين �

ترو�صكان. وبهذ� �لتز�وج دخلت حروف  �لإ

جديدة و�خترع �لرومان حرف �ل�G. وبعد 

�صكن������در �لمقدوني،  قرون من فتوحات �لإ

غريقية  أ �لرومان با�صتعمال �لكلمات �لإ بد�

وعّدلو� �أحرفهم للف������ظ �لكلمات �لجديدة 

و�أ�صافوه������ا �إل������ى لئح������ة �أبجديتهم. وفي 

�لقرن �ل�صاد�س وبع������د ن�صر �لم�صيحية في 

نجلو�صك�صونيون با�صتعمال  أ �لأ بريطانيا بد�

حرف �لرومانية.  �لأ

بجديات الم�ضتقلة: 6- الأ

أو ترتيب  من غير �لمعل������وم عدد �أحرف �

بجديات  ولى. ومن �لأ بجدي������ة �ل�صامية �لأ �لأ

بجدية �لعربية  �لمتح������درة منها نج������د �أن �لأ

�لجنوبي������ة تتاألف من ت�صع������ٍة وع�صرين حرفاً 

أل������ف م������ن �ثنين  بجدي������ة �لفينيقي������ة تتا و�لأ

حرف �لفينيقية فقد  ا �لأ مَّ
أ وع�صرين حرفاً. �

بجديات  أ�صمائها ف������ي كل �لأ حافظ������ت على �

ر�مية  �لتي �نحدرت منها مثل �ل�صريانية، �لآ

غريقية. �إّل �أن �لت�صمية �ختلفت  و�لعبرية و�لإ

حرف  بالعربية و�لالتيني������ة. وبقي ترتيب �لأ

رمنية و�لغوثي������ة و�ل�صيرليكية  نف�صه ف������ي �لأ

و�ختلفت في �لبر�همية، �لرونيكية و�لعربية 

بجدهوز« فيما بعد. �لتي �أعادت »�لأ

بجديات �لوطنية �لحديثة و�لتي  ومن �لأ

بجدي������ة �لكنعانية نجد  ل تَُم������ت ب�صل������ة لالأ

�لكتابة �لمالديفي������ة �إذ �إن �أحرفها م�صتمدة 

بجدية  رق������ام �لعربية و�لهندي������ة و�لأ م������ن �لأ

�لعثمانية، في حين �أن �للغة �ل�صومالية هي 

مبتكرة بالكامل.

7- اأبجديات متحّولة ب�ضبب الو�ضائط:

حي������ان، تك������ون �لو�صائط  في بع�������س �لأ

أ�صكال �لكتابة.  �لم�صتعملة �صبباً ف������ي تحّول �

نَ������ت لت�صهيل �لتخاطب  فاأبجدي������ة مور�س ُكوِّ

�لبحري������ة  ع������الم  �لأ كذل������ك  �ص������ار�ت،  بالإ

�صابع لل�ص������م. وفي �لع�صر  و�لتخاط������ب بالأ

�لحديث، وب�صبب �نت�صار �لتخاطب بو�صاطة 

رق������ام  �لأ بع�������س  ��صتعمل������ت  �لكمبيوت������ر، 

نكليزية لتمثل �أحرفاً عربية غير موجودة  �لإ

نكليزي������ة مثل ��صتعمال �ل�2   بجدية �لإ في �لأ

للدلل������ة عل������ى »ء« ل�صبهها به������ا وكذلك �ل�7 

لال�صتدلل على �لحرف »ح«. 

حرف وترتيبها: 8- اأ�ضماء الأ

وغاريتين  �إل������ى �لأ حرف يعود  ترتيب �لأ

أيام �لق������رن �لر�بع ع�صر قبل  �ل�صوريين من �

�لمي������الد. ففي لو�ئحهم وج������د ثالثون رمز�ً 

م�صماري������اً مكتوبين بترتيب �أبجدي )�أبجدية 

�أوغاريت(. 
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خ�اتم�ة:

نَة  �إنَّ �صوري������ة ت�صتحق �أن تلّقب ب������� »ُمَدوَّ

�لعال������م« �إذ �إن �لفينيقيين هم �لذين �أطلَعو� 

غريق على علم �لحروف. و�أخذ �ليونانيون  �لإ

بجدية وترتيبها  م������ن �لفينيقيين ح������روف �لأ

ونطقها و�ختلفو� في �تجاه كتابتها فكتبوها 

بجدية  من �لي�ص������ار �إلى �ليمين. و�نت�صرت �لأ

م������ن �ليونانيين �إلى لغات �أخ������رى كالرو�صية 

وكانت  و�لالتينية.  ترو�صكي������ة  و�لإ و�لقبطية 

أ�صا�صاً للكتابة في �ل�صرق و�لغرب في �لعالم  �

�لقدي������م. ويوجد نح������و 130000 لوح طيني 

م������ن �صورية ف������ي �لمتح������ف �لبريطاني من 

�لح�صار�ت �لقديمة �ل�صورية �لتي �كتُ�ِصَفت 

فيها �أكبر �لمكتبات في تاريخ �لع�صر �لقديم 

وبالد �لر�فدين في �إيبال وماري �ل�صوريتين. 

وم������ن ��صم مدين������ة جبي������ل Byblos، وهي 

�لمين������اء �لفينيق������ي �لذي �أ�صب������ح فيما بعد 

غريق لفظ  مركز�ً لت�صدير �لبردي، ��صتق �لإ

Biblion وه������و ��ص������م �لكتاب ومن������ه ن�صاأت 
كلمة Bible ومعناها �لكتاب �لمقد�س. وهو 

�أول كتاب ُطِبَع بعد �ختر�ع �لطباعة.

دنى  آث������ار �لم�ص������رق �لأ W. F. Albright and Early Alphabetic Writing -1 غ������وردون هاملت������ون، �

)2002م(.

هوك������ر   Reading the Past: Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet  -2

و�آخرون، جامعة كاليفورنيا )1990م(.

آن������درو روبن�ص������ون، لندن،  � Hieroglyphs & Pictograms The Story of Writing: Alphabets-3

)1995م(.

The Early Diffusion of the Alphabet -4. بي كايل ماكارتر.

آثار �لعالم، عدد 17/ )1986م(. The Infancy of the Alphabet -5 ميالرد، �

6- تاريخ �لكتابة، فريدري�س يوهان�س، ترجمة �صليمان �صاهر، وز�رة �لثقافة )2013م(.

الهوام�ش

¥µ
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ملخ�س لف�صل من كتاب للموؤلف معد للطبع بعنوان )م�صامرات مع ال�صعر في لبنان(.

اأديب و�صاعر �صوري.

❁

خوين رحباين امرة مع �شعر الشامرة مع �شعر الشامرة مع �شعر الأ شم�شم�

جميل ح�سن

❁ ❁

ع������ر الف�صي������ح ثالث صع������ر الف�صي������ح ثالث صع������ر الف�صي������ح ثالث  صمام������ي م������ن ال�صمام������ي م������ن ال� أ ا اإنَّ

خوين رحباني: المجموعات لالمجموعات لالأ

ولى بعن������وان »ق�صائد مغناة«  المجموعة الأ

ى جمعها ون من�صور هو الذي تولى جمعها ون من�صور هو الذي توّلى جمعها واأهداها  يبدو اأ

اإلى »فيروز« بالعبارة التالية:

»�إلى فيروز

ق�صائد طار بها �صوتك

م�س صم�س صم�س �لذ�كرة« ص�صبحت �ص�صبحت � افافاأ

خوين رحباني،  الع������ر بقيت لالع������ر بقيت لالأ ع������ر بقيت لصع������ر بقيت لص صبة ال�صبة ال� بة ال�صبة ال�ص صلكن ن�صلكن ن�

اأي لعا�صي ومن�صور.

❁

❁ ❁
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أنا الغريب  المجموعة الثانية بعن������وان »ا

خر« �صادرة عن دار النهار في بيروت دون  الآ

ذكر تاريخ الطبع.

افر وحدي صافر وحدي صافر وحدي  ص�ص� أ المجموعة الثالثة بعنوان »ا

اصاصاً دون ذكر  صي�صي� أ مل������كاً« �صادرة عن دار النهار ا

تاريخ كذلك.

�وكال المجموعتين ل�وكال المجموعتين ل� »من�صور الرحباني« 

ا������ا يوحي ب������ا������ا يوحي ب������اأن من�صور ق������د كتبهما بعد  ������ا يوحي ب������مم������ا يوحي ب������مّم

رحيل عا�صي.

نا نعلم صنا نعلم صنا نعلم  صول�صول� أنَّ المجموع������ة الثانية –  بيد ا
أم تقدمتها –  ولى ا رت عن الخرت عن الّخرت عن الأ ان كانت قد تان كانت قد تاأ اإ

فقد افتتحها من�صور بالنداء الفاجع التالي:

ي!. ثالثون �سنة ونحن نبارك الفرح.سي!. ثالثون �سنة ونحن نبارك الفرح.سي!. ثالثون �سنة ونحن نبارك الفرح. س»يا عا�س»يا عا�

اتفجع الليلة كما الماتفجع الليلة كما الماآ�سي وكعويل اأنبياء التوراة« ا�سا�ساأ

اف������ر وح������دي ملكاصاف������ر وح������دي ملكاصاف������ر وح������دي ملكاً«  ص�ص� أ ❁- مجموع������ة »ا

تفتت������ح بهذه الق�صيدة التي توحي، بل تقطع 

هلية اللبنانية  أثناء الحرب الأ اباباأنها كتبت في ا

منها ما يلي:

قر الليلسقر الليلسقر الليل سيتقدم �سيتقدم �

تي بالتيجان فق الآ حو السحو السحو الأ ستبارك �ستبارك �

ف الطالعسف الطالعسف الطالع سوالمجد لهذا الق�سوالمجد لهذا الق�

كطقو�س ملكية

ااة ه������ذه بااة ه������ذه باأربعة  اة ه������ذه بصاة ه������ذه بص ص�ص� اوختم������ت لوح������ة الماوختم������ت لوح������ة الماأ

أبي������ات ق�صار منفردة م������ن اأفجع ما يمكن  ا

اوي صاوي صاوي  ص�ص� اهد الماهد الماأ هد المصهد المص صن يقال في مث������ل ذلك الم�صن يقال في مث������ل ذلك الم� أ ا

الفاجع الحزين:

قال البيت

خذوني معكم

اأعطيناه الدمع

ورحنا.

نَّ �لمجموعة ق�صيدة و�حدة �صاء 
أ يب������دو �

�ل�صاع������ر �لفنان �أن يوزعه������ا تقا�صيم يعزفها 

لم �لتي بقيت وحدها لي�س  آلة �لحزن و�لأ على �

للفنان �لعربي �لمفرط �لح�صا�صية و�لوجد�ن 

ن�صان �لعربي تحت �أي �صماء  فح�صب، بل لالإ

ن������ه – في �لنتيجة – هو �لدريئة �لتي  كان لأ

توّجه �إليها كل قذ�ئف �لموت و�لجريمة.

لذل������ك �أرى �أن جو�ن������ب �لق�صي������دة نقلت 

كلمات������ه هنا يمّثل م�صهد�ً من م�صاهد ماأ�صاتنا 

�لمتو��صل������ة و�لمتعاظم������ة �إل������ى ي������وم �لوقت 

�لمعلوم، يوم ينه�������س هذ� �ل�صعب من �صباته، 

ويقب�س من وجع وت�صميم على م�صيره، و�أملنا 

أو يتاأخر طوياًل مجيء ذلك �ليوم،  أّل يط������ول � �

ن �لياأ�س �أو�صك �أن ي�صتولي على �لجميع. لأ

هلية  هذ� طرف في معادل������ة �لحرب �لأ

ا �لط������رف �لثاني ففي �لجزء  مَّ
أ ف������ي لبنان، �

�لثاني من هذ� �لمقطع:

ر�س ورعاع الأ

في الخارج

ر�س يقت�شمون الأ

و�شعبك يا وطني المنهوب

ي�شّلي في الم�شتودع
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ور�شا�س الرحمة منهمر

من كل �شديق يتفجع

�شّلوا لنهاية هذي الحرب

�شّلوا لقيامة هذا ال�شعب

كم كنت اأحبك

يا ربي

اإن�شانًا مثلي

يتوجع.

ونكتفي م������ن �لمجموعة �لثاني������ة �لممتعة 

ببع�������س هذه �لق�صي������دة �لتالية �لت������ي عنو�نها 

»�صم�������س �لينابي������ع« نجعلها ج�ص������ر عبورنا �إلى 

ن م�صامرتها – فيما نقدر  »�لق�صائد �لمغناة« لأ

-  �أمتع و�أعود علينا وعلى قارئنا بالنفع:

لي في الهنيهات مجيء

ولي انق�شاء

اأح�شر في التراب

ع�شاب في الأ

في اأجنحة الطير

وفي الهواء

اأرحل في التراب

ع�شاب في الأ

في اأجنحة الطير، وفي الهواء

عماق اأنا هو التحولت والجذور والأ

وقتها كان �لمرحوم )من�صور �لرحباني( 

أو رج������اًل مكتمل  �صاب������اً مكتم������ل �لحيوي������ة، �

�لن�صج و�لطموح �إلى منابع �لعبقرية، مملوء�ً 

أيام كان لبنان  ح�صور�ً وحيوي������ة و�إن�صانية، و�

ذل������ك �لح�صن �لد�فئ ل������كل عاطفة و�صعور 

مرهف �صاعري.

أو�ن �لعبور �إلى �ل�صفة  آن � ������ه � أنَّ - ونرى �

خوين رحباني( في  خرى لاللتقاء مع )�لأ �لأ

)ق�صائدهما �لمغناة( �لتي جمعها )من�صور( 

و�أهد�ها �إلى )فيروز( �صفيرة �لفن �لرحباني 

�إل������ى �لعالم ب�صوتها �لد�ف������ئ �لحالم �لناعم 

ذي �لرنة �لخا�صة بها.

»ق�صائد مغناة« جمعها »من�صور �لرحباني« 

في مئة �صفحة م������ن �لقطع �لمتو�صط ورتبها 

في ث������الث زمر: زمرة للغ������زل وقد �أخذت ما 

يقارب ن�صف �صفحات �لديو�ن، وزمرة �صماها 

»و�حات« �حتلّت في �لديو�ن من �س)51( �إلى 

�������س)67(، وزمرة �أخيرة �صماه������ا »في �لبال« 

�صغلت باقي �ل�صفحات.

لم يكتب للمجموعة مقدمة، و�إّنما بد�أها 

أه قارئ  بمو�ّصح عنو�نه »زمان �لحب«؛ لو قر�

ندل�صية،  �إلمام بالمو�صح������ات �لأ عادي لديه 

�نتقاء�ته������ا  �لبنائي������ة،  هند�صته������ا  لغته������ا، 

�صلوبية �لمنا�صب������ة للتلحين و�لغناء، لظن  �لأ

أندل�صي، و�أن هذ�  �أن ه������ذ� �لمو�ّصح مو�ّص������ح �

�للتبا�س ين�صاأ م������ن �لت�صابه �لذي يكاد يبلغ 

ح������د �لمطابقة بين ه������ذ� �لمو�ّصح و�لمو�ّصح 

ن  ندل�ص������ي في زمن �زدهار �لمو�ّصحات، لأ �لأ

�لمو�ّص������ح �لرحباني �لمعا�ص������ر يتميز بلغته 

ألفاظ������ه �لعذبة �لت������ي بلغت من  �لجميل������ة و�
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�لبر�عة حتى ب������دت وكاأنها خارجة للتو من 

أندل�صية تعي�س  أن�س وطرب في مدينة � �صهرة �

�أعر��س �لفرح �لد�ئم؛ و�لمو�ّصح هاكم هو من 

أربعة مقاطع كل مقطع بيتان بقافية: �

ي������ا ح���ب���ي���ب���ي ك���ل���م���ا ه������ب ال����ه����وا

و�������ض������دا ال����ب����ل����ب����ل ن�����ج�����وى ح��ب��ه

��ن��ي ال���وج���د واأ����ض���ن���ان���ي ال��ه��وى ل��فَّ

ك����ف����را�����س ل���ي�������س ي���������دري م�����ا ب��ه

����ض���غ ل��ق��ل��ب��ي ي����ا ح��ب��ي��ب��ي ح��ل��م��ا

م����ن ���ض��ن��ا ال�����ض��ب��ح وب������در ال��َغ��َل�����س

���ن���ي م����ن وح�������ض���ة ال���ع���م���ر ك��م��ا ُل���مَّ

���ت ال��ن�����ض��م��ة ع���ط���ر ال��ن��رج�����س ل���مَّ

أ�صلوباً  بيات فكرًة و� �لحقيقة �إنَّ في هذه �لأ

أد�ًء تفوق������اً ظاهري������اً على م�صت������وى �لمو�ّصح  و�

ندل�س  ندل�صي و�لتو�صيحة �لثالثة تلب�س ثوب �لأ �لأ

بزمانه ومكانه لبو�صاً كاماًل، وهنا تبدو بر�عة 

�ل�صاعر �لمعا�صر ومهارته �لفنية:

ي���ا زم�����ان ال���ح���ب ه���ل ُرج���ع���ى اإل���ى

ع���ه���دن���ا وال������رو�������س زه������ر ي��ب�����ض��م

ن���ن���ه���ب ال����ف����ر�����ض����ة وال����ل����ي����ل ح��ال

غ�����ان�����ي ودع������ان������ا ال���م���و����ض���م ب�����الأ

ل م������ن �لتو�صيحة �لر�بعة  وَّ
ا �لبيت �لأ مَّ

أ �

د�ء ل  ففي������ه �صع������ف بي������ن �لمف������رد�ت و�لأ

يتنا�ص������ب مع �لبيت �لثان������ي �لمر�صوم بري�صة 

أية نبوة تعتريه: بد�ع دون � �لفن و�لإ

ي��������وم ج����ئ����ن����اه ف�������اأب�������دى ���ض��ق��م��ا

وت���������ه���������ادى ب������ح������ري������ر ال����م����ل���������س

اأ�����ض����رق����ت ع���ي���ن���اه ����ض���ح���رًا م��ث��ل��م��ا

ي�������ض���رق ال�������ض���ب���ح ب����ي����وم م�����ض��م�����س

رى �أن �ل�صاعر ح������اول �أن ينقل  و�إّن������ي لأ

أندل�صي خال�س فبذل لذلك  �ل�صعر �إلى جو �

جه������د�ً بيناً ي������كاد ينقل �لبيت م������ن ع�صرنا 

ر �إلى ع�صر �لمو�ّصحات فعاًل، فال�صقم  �لحا�ص

أبد�ه �لمحبوب كثي������ر �ل�صتعمال في  �ل������ذي �

�صعرنا �لقديم وخا�صة �لمو�ّصحات و�إن كانت 

آن������ذ�ك لي�صت في مدلول هذ�  لفظة �ل�صقم �

أو  �لزمان تماماً، و�إّل لكنا تعجبنا من �صقيم �

أو  جفان � مري�س يته������ادى بالحرير، �صقيم �لأ

مري�صهما يعني في ذل������ك �لزمن )تدبيلها( 

غنج������اً ودللً، وم������ا �أظن ذل������ك خافياً على 

�لقارئ �لب�صير.

غني������ة( �لثانية فت�صمو  ا �لق�صيدة )�لأ مَّ
أ �

وتت�صامى حتى �ل�صموخ فناً و�إبد�عاً وعاطفًة 

وحتى بو�قعيتها �لتي تجلوها �لحالة �لنف�صية 

أو �ل�صام������ع بالن�صوة �لتي  فت�صيب �لق������ارئ �

تاأتيه من جو�نب عّدة من بينها �لجو �لنف�صي 

�لذي ي�صيع وي�صع بين حبيبين عا�صقين حتى 

�لهي������ام، �إلى جانب ما يجلوه من نف�صية هذه 

�ل�صبية �لمتفتحة حديثاً على �لحياة و�لحب 

و�للق������اء�ت م������ع حبيب قلبها �ل������ذي يملوؤها 

موعد ح�ص������وره و�رتباكها، وم������ا كان حالها 

أثنائه. قبل �للقاء وفي �

ونختار منها �أجملها:
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م�س بالهدب لملمت ذكرى لقاء الأ

التعب بالخافق  اأح�ضنها  ورح���ت 

اأي�������ٍد ت���ل���وح م����ن غ���ي���ب وت��غ��م��رن��ي

قمار، بال�ضهب بالدفء، بال�ضوء، بالأ

ح��ي��رى اأن����ا، ي��ا اأن���ا وال��ع��ي��ن ���ض��اردة

�ضبب بال  �ضري  في  واأ�ضحك  اأبكي 

اأه��واه؟ من قال اإني ما ابت�ضمت له

دن����ا ف��ع��ان��ق��ن��ي ����ض���وق اإل�����ى ال��ه��رب

اأ���ض��ت��رد ي��دي ن�����ض��ي��ت م���ن ي���ده اأن 

ط���ال ال�����ض��الم وط��ال��ت رف���ة ال��ه��دب

تتجل������ى �لعبقرية �ل�صعري������ة هنا في �أن 

�ل�صاعر نفذ �إلى �صميم �صبية متفتحة على 

�لحب و�لحياة تترقب زي������ارة حبيبها لهم، 

فت�صتعل عو�طفها ب�صذ�جة وعفوية و�صدق 

وح������ر�رة؛ وتت�صكل )يمكن( ف������ي �ألف حالة 

وحال������ة في �للمحة �لو�ح������دة وهي تترقب 

قدومه ناأمة فناأمة، تفرح فيغمرها �لفرح، 

ت�صط������رب، تبكي من �لف������رح، من �لخجل، 

من �لرتباك �لمتوقع م������ن م�صهدها �لذي 

يلب�س حاله������ا وتتخيل لحظ������ة و�صوله وما 

�لذي �صيح�صل له������ا �آن �للقاء، وفي لحظة 

�لو�صول يبدو ما كان حلماً وتوقعاً وت�صور�ً 

ق������د تج�صد و�قعاً ملمو�ص������اً ولنا �أن نتخيله 

و�قفاً في عتبة �لب������اب وهي ترحب، وتمد 

يدها لت�صافحه:

اأ���ض��ت��رد ي��دي ن�����ض��ي��ت م���ن ي���ده اأن 

ط���ال ال�����ض��الم وط��ال��ت رف���ة ال��ه��دب

وللق������ارئ �أن ي�صرح خياله بباقي �لم�صهد 

�لذي باحت ببع�صه وبقي بع�صه للت�صور�ت 

و�لتخي������الت وهذ� كل������ه يجلوه �صع������ر رفيع 

أنه  أنه كتب للغناء، و� �لم�صتوى �أغرب ما فيه �

في �لوق������ت ذ�ته كتب ف������ي �أرق لغة و�أجمل 

أد�ء، حتى لكاأن �لحالة كانت  أ�صلوب و�أقوى � �

حالة �ل�صاعر نف�صه.

مثالنا �لجديد »�إلى ر�عية«، فاأبناء �لمناطق 

�لريفية، و�لجبلي������ة منها خا�صة، في زمان ما 

قب������ل �لتحّول �ل�صتهالك������ي �لقاتل لروح �لفن 

ب������د�ع، يعرفون كثير�ً ع������ن حالت �لرعي  و�لإ

وع������ن �لرعي������ان، ول ن������دري �إن كانت قطعان 

�لماعز �لجبلي ما ز�لت تعي�س في لبنان، و�إن 

كنا نرجح �أن ذلك لم يعد حا�صاًل.

بد�ع فائقة  �لق�صيدة حالة من حالت �لإ

�لفنية و�لعفوية و�لتناغ������م مع �لو�قع �لغني 

بحياته وطبيعته ونا�صه و�لعو�طف �لحميمة 

�لتي ي�صيعها في �لم�صهد وي�صفيها عليه، لو 

�أن هذه �لق�صيدة لم تعرف لحناً مكتوباً على 

ورق موزعاً ح�صب مو�ءمة �ل�صوت و�ل�صورة 

�لمتخيلة، لتمكن �أي �إن�صان من عامة �لنا�س 

�أن يتغن������ى بها، ولو لّحنه������ا كل على م�صتو�ه 

بد�عية �لتي  ما ي�صتمتع وت�صعفه ح�صا�صيته �لإ

يحملها بنو �لب�صر �إرثاً بيولوجياً ونف�صياً من 

�صحيقات �لع�صور، مع تفاوت في �لحظوظ 

مكانيات، ومن هذه �لق�صيدة: و�لإ
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����ض���وق���ي ال��ق��ط��ي��ع اإل������ى ال���م���راع���ي

وام�����������ض�����ي اإل���������ى خ�������ض���ر ال���ب���ق���اع

طياف من رق�س ال�ضعاع مالأ ال�ضحى عينيك بالأ

ال�ضراع للن�ضيمات  �ضعرك  خ�ضالت  وتناثرت 

المراعي حلم  ي��ا  ال��غ��اب��ات  اأن�����ض��ودة  ي��ا  �ضمراء 

�إلى �أن يقول: 

الحنوات لح خيال راع النبع في  وعلى م�ضب 

ال��م��راب��ع ك��ال�����ض��راع ك��وف��ي��ة ب��ي�����ض��اء ت�ضبح ف��ي 

ي�ضدو يقول و�ضوته الداوي يهيم بال انقطاع:

المراعي« الغابات يا حلم  اأن�ضودة  يا   »�ضمراء 

ونتوقف عن �لتعليق و�ل�صرح حتى ل ن�صادر 

ذوق �لق������ارئ ومتعت������ه �لفنية تاركي������ن له باقي 

أنه كان معنا ير�فقنا  �لم�صهد، و�إن كنا نخ������ال �

بكل م�صاعره و�أحا�صي�صه منذ �لبدء هذ� �إذ� لم 

يكن قد �صبقنا و�نتظرنا لنلحق به.

غني������ة( �لجدي������دة  ������ا �لق�صي������دة )�لأ مَّ
أ و�

�لمقبل������ون عليه������ا فتتالقى عل������ى �صفافها 

ب������د�ع: �لرومان�صية  مذ�هب �صت������ى ف������ي �لإ

و�لرمزية و�ل�صريالية �لمغلفة �أحياناً بغاللة 

�صفاف������ة م������ن �لو�قعية مّما يجع������ل �صاقيتها 

كيد �ل������ذي ير�فق  ب������ال �صف������اف، �ل�صيء  �لأ

�ل�صع������ر كله هو متانة �للغة وطو�عية �للفظة 

د�ء �لفني �لرفيع �لذي  �صلوب بالأ وجمالية �لأ

يبدو وكاأنه تعبير مبا�صر، لكنه في �لحقيقة 

م�ص������اك به، م�صاف �إلى ذلك  ع�صي على �لإ

عذوبة �ل�صعر �لغنائية �لتي مهما �صرحت مع 

بعاد �لنائية للت�ص������ور�ت و�لتخيالت فاإن  �لأ

أ�صا�صية تر�فقها هي قربها من م�صاعر  �صمًة �

�ل�صامع حتى لتجعله ي�صرح مع �للحن و�لغناء 

لكاأنه �صريك في �إنتاج �لعمل �لفني.

أنا �أجامل؟.  أم � أبالغ؟. � أنا � يا ترى!. ه������ل �

أ�صعر �إل �إّني  �لو�ق������ع ل ه������ذ� ول ذ�ك، ول �

و�حد من �لمعجبين فق������ط، متوقفة عندي 

دبية كلها  أو �لدر��ص������ة �لأ و�صائلي �لنقدي������ة �

فال يلومني قارئ������ي �لعزيز، و�لق�صيدة �لتي 

أث������ارت عندي  هذ� �ل������كالم كله هي بعنو�ن  �

»ع�صف������ورة �ل�صج������ن« فاأية ع�صف������ورة هذه 

�لت������ي عناه������ا �ل�صاعر هل ه������ي و�حدة مما 

�عتاد �لزج������ل �للبنان������ي �أن يناجيها: �لبلبل 

أم لي�ص������ت و�ح������دة من تلك  أم �لح�ص������ون ...� �

ألفتها �لطبيع������ة �للبنانية،   �لع�صافي������ر �لتي �

ألفها �لغن������اء �للبناني، بل هي ع�صفورة ل  و�

عل������ى �لتعيين  من �خت������ر�ع �ل�صاعر �أتى بها 

غنية، بل هي ع�صفورة �صجن قد ل  عنو�ن �لأ

يكون لها جانحان،  ومع ذلك فخيال �ل�صاعر 

يجعلها تطير، وتظل عيناها تتطلع �إلى �آفاق 

جديدة فال تكاد ت�صتقر على فنن حتى تنظر 

أو �إلى بعد بعيد عنه تطير �إليه  �إل������ى جو�ره  �

لتغني وتطل������ق �ألحانها، وهل تلك �لع�صفورة 

�إل نف�������س �ل�صاع������ر �لت������ي لب�صت������ه لحالتين 

متالزمتين حالة �ل�صعر وحالة �لغناء، ونزوع 

د�ء في �لحالين. بد�ع �لفني بالأ �لإ
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اأن�����������ا ي�������ا ع�����������ض�����ف�����ورة ال�������ض���ج���ن 

م�������ث�������ل ع�����ي�����ن�����ي�����ك ب����������ال وط�������ن

�لف������ن كن������زوع �لع�صفور لي�������س له مقر 

أبه وديدنه لذلك  ن �لحي������اة د� ول م�صتقر، لأ

ي منهما وط������ن �أي محل �إقامة  أن������ى يكون لأ �

و�لم������دى و�لطبيعة و�لن������زوع م�صرحه �لذي 

أبعاد. لحدود له ول �

ب�������ي ك�����م�����ا ب����ال����ط����ف����ل ت�������ض���رق���ه

ال�����و������ض�����ن ي���������د  ال������ل������ي������ل  ل  اأوَّ

وهات يا نقد ف�صر لنا بين حالة �صلفت وحالة 

هذ� �لطفل �لم�صروق من يقظة �إلى منام.

واغ������������ت������������راب ب���������ي وب������������ي ف������رح

ك������ارت������ح������ال ال����ب����ح����ر ب���ال�������ض���ف���ن

����ض���ك���ن ول  اأر�������������������س  ل  اأن���������������ا 

اأن�������������ا ع������ي������ن������اك ه������م������ا ����ض���ك���ن���ي

م������ن �ل�صعب عل������ي �أن �أرى قولي يتكرر، 

خر ي�صرقك من  لكن ما �لعمل �إز�ء فن هو �لآ

أ�صي������ر عالمه �لذي ل يكاد  نف�صك ويجعلك �

يعفيك لحظة و�حدة؟.

�ل�صريالي  غنية بهذ� �لمقطع  وتختتم �لأ

�لذي قد يحب������ب �ل�صريالية �إلى ع�صاق �لفن 

و�لغناء �لرفيع: 

راج�������������ع م��������ن ��������ض�������وب اأغ�����ن�����ي�����ة

ي�������ا زم��������ان��������ًا �������ض������اع ف�������ي ال�����زم�����ن

������ض�����وت�����ه�����ا ي�����ب�����ك�����ي ف����اأح����م����ل����ه 

ب�����ي�����ن زه����������ر ال��������ن��������وم وال������وه������ن

ب���ه ع�����������ض�����ت  اأن�������������ت  وه�����������م  اأي 

ك�����ن�����ت ف�������ي ال�������ب�������ال ول����������م ت���ك���ن

وهذه �أغنية )ق�صيدة( جديدة رديفة لها 

يرى فيها �لقارئ م�صابهة كثيرة معها، ولكنه 

لو �صئل �أن ياأتي بمثاٍل على قوله فاأنا �صامن 

نها، رغم �لت�صابه �لمح�صو�س  أنه ل ي�صتطيع، لأ �

بالم�صاع������ر، ي�صع������ر �أن حالته������ا هنا خا�صة 

في موق������ف خا�س و�إز�ء عو�ط������ف خا�صة، 

أد�ئهما �لفني  خ������و�ن رحباني غنيان في � فالأ

ف������ي �ل�صعر و�للح������ن، وفيروز ه������ي �ل�صفير 

بذلك �إلى �لعالم.

غنية )�لق�صيدة( بعنو�ن »�أم�س �نتهينا«. �لأ

تية: ربعة �لآ بيات �لأ ومنها �لأ

اأم�������س ان��ت��ه��ي��ن��ا ف���ال ك��ن��ا ول ك��ان

يا �ضاحب الوعد خل الوعد ن�ضيانا

طاف النعا�س على ما�ضيك وارتحلت

ن��ا الآ ف��اه��داأ  بكيًا  ال�ضحو  حدائق 

ال��ه��داي��ا وك��ان��ت ك��ل ثروتنا ح��ت��ى 

ل��ي��ل ال�������وداع ن�����ض��ي��ن��اه��ا ه��داي��ان��ا

يا رحلة في مدى الن�ضيان موجعة

واأغنانا عنها  الهوى  اأغنى  ك��ان  ما 

أقله  ي������كاد يح�س �لقارئ ه������ذ� �ل�صعر �إّل �

�إّن������ه غام�س غمو�صاً عذب������اً كغمو�س �للحن 

�لمو�صيق������ي يجلوهما �لغناء عل������ى �لم�صامع 

فكاأنه م�صروح ب������كل تف�صيالت معانيه، تودع 

أكثر ما  �لحبيبان تودع دلل ونزوة )زعل( وما �

كان يفعلها �أحب������ة، فكاأني بهما ينفر�ن بنبرة 
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ع�صبية ويذهب كل في حال �صبيله، فين�صيان 

ما كانا �أهدياه لبع�صهما، وماذ� يملك �أحبة من 

آثار بع�صهما �صوى �لهد�يا؟. هد�يا �للقاء�ت  �

�لم�صروقة؟. وما ع�صاها تكون تلك �لهد�يا؟. 

�صري������ط �صعر، محرم������ة، وبع�س كالم وبع�س 

كلمات �لبوح و�لعو�طف، هذه هي �لثروةحتى 

ه������ذه �لث������روة �لب�صيطة و�لغني������ة ن�صيت حين 

�لود�ع �أم -يا ترى- قدرنا �لموقف بعيد�ً عن 

حقيقته؟. كل كالم يقال هنا محتمل، وقد ل 

أّنه �أي �صيء وهل �أمتع من �لفن  يكون محتماًل �

�لمفتوح على �لحتمالت �لتي تحمل م�صاعر 

غنية  �لمتعة و�لدغدغة �لخا�صة عند �صامع �لأ

بد�ع  أو قارئ �ل�صع������ر تنقله من �صفة لنهر �لإ �

�إلى �صفة �أخرى مع �صعور �للهفة �إلى �كت�صاف 

�ل�صفتين وخوف على فقد�ن ما �كت�صف؟.

و�آخر ما �أختاره هنا من )ق�صائد مغناة( 

في �لغزل هي ق�صيدة )�أغنية( »�إليك �أتوب«، 

وقد �خترتها هي بالذ�ت ل�صببين: 

ول: �إّنها تحم������ل ريح �لتر�ث  ال�ش���بب الأ

�ل�صع������ري �لعرب������ي، و�أخ�������س بذل������ك �صعر 

ندل�صيين في زم������ن �لزدهار وهذه قدرة  �لأ

أكثر  خو�ن � أثبت جد�رتهما بها هذ�ن �لأ فنية �

من مرة.

وال�ش���بب الثاني: يتول������ى »من�صور« عني 

أثبتها في  تقديم������ه في هذه �لحا�صي������ة �لتي �

�آخر �لق�صيدة، قال:

»طلب مني عا�صي بيتين من �ل�صعر �لقديم 

تن�صدهما فيروز �صمن فا�صل مو�صحات من 

�ل�صعر �لتر�ثي �لقدي������م، لجاأت �إلى �لكذب، 

�قتطفت �آخر بيتين من ق�صيدة كنت كتبتها، 

وحين �صاأل عا�صي عن �صاحبهما قلت: »�إّنه 

قدي������م«، �صمهما  �لنميري-�صاعر  �لر�ع������ي 

�إل������ى �لبرنامج معجباً ولحناهما وغنت بهما 

فيروز ولم يكت�صف عا�ص������ي تلك �لكذبة �إّل 

ليل������ة �لفتتاح ف������ي »بعلبك« حي������ن قر�أ في 

خوين رحباني«. �لبرنامج �أن �لبيتين لالأ

طيب وي��رح��ل  �ضمتي  على  اأع���ود 

ووجهي – كرايات الم�ضاء – �ضحوب

– حبيبة – كما قد تعلمين  واأن��ت 

وك�������ل م����ك����ان اأن��������ت ف����ي����ه ح��ب��ي��ب

���ض��ي��دي ح��ب��ك  اأن  ذن��ب��ي  ك����ان  اإذا 

ف���ك���ل ل���ي���ال���ي ال��ع��ا���ض��ق��ي��ن ذن����وب

اأت���������وب اإل�������ى رب�������ي، واإن���������ي ل���م���رٍة

ي�����ض��ام��ح��ن��ي رب������ي: اإل����ي����ك اأت�����وب

ثم ننتق������ل �إلى ق�صائ������د جمعها من�صور 

تحت ��صم »و�حات«.

أّول و�حة »�صاآم �أهلوك �أحبابي«، ننقل  �-

نها ق�صيدة في غاية  أبياتها لأ للقارئ بع�س �

�لجمال، خ�صب������ة �لخيال، مفعمة بالعاطفة، 

عاطف������ة �لحب و�لوفاء، ويح������ق للرحبانيين 

لحان لل�صام  وفي������روز �أن يبدعو� �ل�صع������ر و�لأ

ن �صورية قبل غيرها – ولعلها دون ذلك –  لأ
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في ذل������ك �لزمن �لمبكر، �أي في خم�صينيات 

�لق������رن �لما�صي تبنت في �إذ�عتها هذ� �لفن 

�لرفيع �لذي �نبثق في رحاب �لوطن �نبثاقة 

ذ�عة  �ل�صياء مع �إ�صر�ق������ة �لفجر، وظلت �لإ

�ل�صوري������ة مو�ظب������ة على ه������ذ� �لنه������ج �إلى 

�لي������وم، وكان لفيروز موعد �صنوي تقريباً مع 

معر�س دم�صق �لدول������ي تغني على م�صرحها 

للجمهور �ل�ص������وري �لذي �أحبه������ا وتعلّق بها 

بناء ولعل ذلك لم يكن  باء لالأ تعلق������اً �أورثه �لآ

فقط ل�صوت في������روز �ل�صاح������ر و�لموؤثر بل 

أي�صاً، لمو�صوع������ات �أغانيها �لماأخوذة من  و�

طبيعة لبنان �لمتكاملة مع �لطبيعة �ل�صورية، 

وللق�صايا �لجتماعية وطباع �لنا�س و�لبيئة 

�لمتماثلة مع نظيرتها، خا�صة، في �ل�صاحل 

�ل�صوري �صهاًل وجباًل.

طالت نوى، وبكى من �ضوقه الوتر

اأيها القمر خذني بعينيك واهرب 

���ض��اآم اأه���ل���وك اأح��ب��اب��ي، وم��وع��دن��ا

يعت�ضر ال��ك��رم  اآن  ال�ضيف  اأواخ����ر 

نر�ضفها ال��ب��ي�����س،  ال��ن��غ��م��ات  نعتق 

�ضهر ول  خ��م��ر  ل  م���ا����ض���ي  الأ ي����وم 

قد غبت عنهم، ومالي في الغياب يد

ال�ضفر ب��ه  يلهو  ال���ذي  الجناح  اأن���ا 

تحملني قلبي!.  يا  القلب  ياطيب 

ح�ضروا واإن  غابوا  اإن  حبة  الأ هم 

ب������د�ع �لفني يتجلى في  لحظ، كيف �لإ

نو�ٍح كثيرة من ه������ذ� �ل�صعر، �لتجويد �لفني 

في �لقول، �صالمة �للغة و�صال�صتها ومالءمتها 

د�ء، ث������م �لتنوع �لعاطفي:  للمو�صوع، قوة �لأ

ح������ب دم�صق، �لتغني باأمجاده������ا، �لوفاء لها 

هلها، محمولً ذلك كله مع م�صرح غنائي  ولأ

ينف������ذ �إلى م�ص������ام �لنف�س �لم�صتمع������ة لكاأّنه 

�ل�صح������ر �لحالل، يكمل ذل������ك �صوت فيروز 

أد�وؤها �لذي ياأخذ بمجامع �لقلوب. �صر و� �لآ

عمال  وتلك كان������ت �إحدى �أهم ميز�ت �لأ

�لفنية لهذ� �لثالث������ي �لذي ل يمكن تكر�ره، 

و�إذ� �صئن������ا �أن نجرد �ل�صعر من بين �لميز�ت 

أينا فيه �لق������درة �لفائقة لل�صاعر  خرى، ر� �لأ

عل������ى تروي�س �لق�صيد حت������ى يلب�س �لحالة 

�لمو�صوعية �لو�قعية من �لو�صط و�لمنا�صبة، 

ن ذ�ته مع �لم�صاعر �لذ�تية  و�لمتماهي في �لآ

�صلوب وتزي������ده جمالً ورونقاً،  �لتي تغني �لأ

أو �ل�صامع ل نبوة  حيث ل يح�س فيه �لقارئ �

ول جف������وة ول تعثر�ً فكاأنه حديث عادي في 

�صهرة ممتعة لمجموعة مبدعين متو�دين.

فائقة  �لثاني������ة  غني������ة(  )�لأ و�لق�صي������دة 

�لجمال و�لترف �لفني مع �لب�صاطة و�لعفوية، 

ذلك �لمزيج �لعجيب �لذي تفتقر �إليه �أقالم 

كبار �ل�صعر�ء و�لمبدعين.

�لق�صيدة �لتي عنو�نه������ا »بو�بة �لتاريخ« 

و�لتاريخ هذ� �ل������ذي يحمله �لعنو�ن هل هو 

تاري������خ �لحب و�لحنين و�لمو�قف �لعاطفية؟ 

أم تر�ه  أم ه������و تاري������خ �لمجد و�لح�ص������ارة؟ � �
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بد�ع �لح�صاري  تاريخ �لحياة �لم�صتركة و�لإ

�لم�صت������رك بين �صورية ولبن������ان؟ �أم هو هذ� 

كله، وتاري������خ غام�س يومئ من بعيد للقلوب 

و�لعق������ول كي تف�صره وتعطي������ه عناوينه، فهو 

لي�س ذ� عن������و�ن و�حد، و�إن كان ثمة �لعنو�ن 

�لمحوري �لذي ي�صكل مثل قطب �لمغناطي�س، 

أبياتها: و�إليكم بع�س �

يا �ضام ع���اد ال�ضيف متئدًا وعاد بي الجناح

�ض����رخ الحنين اإليك بي: اأقل����ع، ونادتني الرياح

اأ�ض���وات اأ�ضحاب���ي وعيناها ووع���د غد يتاح

كل الذي���ن اأحبهم نهبوا رق���ادي وا�ضتراحوا

فاأن���ا هنا جرح الهوى وهناك في وطني جراح

وعلي����ك عيني يا دم�ضق، فمن����ك ينهمر ال�ضباح

قاح واأن���ا اإلي���ك الدرب والطي���ر الم�ض���رد والأ

في ال�ض���ام اأنت هوى، وفي بي���روت اأغنية وراح

اأهل���ي واأهل���ك والح�ض���ارة وحدتن���ا وال�ضماح

بطال من �ضحوا وراحوا و�ضمودن����ا ومواكب الأ

يا �صام يا بو�بة �لتاريخ تحر�صك �لرماح

كذل������ك قدمو� ق�صي������دة )�أغنية( لم�صر 

مار�ت  بعن������و�ن »�أغنية م�صر«، وو�ح������دة لالإ

مار�ت«، و�أخرى  �لعربي������ة �لمتحدة »تحية �لإ

بعنو�ن »�أغنية �إلى بغ������د�د«، لتطوى �صفحة 

�لو�حات وتطلعنا على �لفور »زهرة �لمد�ئن« 

من مجموعة »في �لبال«. 

�لق�صي������دة  ه������ذه  �لمد�ئ������ن«  »زه������رة 

�ل�صيمفوني������ة �لتي ت�صل في بع�س مقاطعها 

�إل������ى حد �أن تكون ن�صي������د�ً )مار�س( ع�صكرياً 

لحما�صته و�ندفاعه، وهي مرتبطة باأذهاننا 

نح������ن �ل�صوريين بح������رب )1967م( لكثرة ما 

�أعادتها وكررتها �إذ�عة دم�صق، فكاأنها كانت 

تهدف بذلك �إلى �صد �أع�صاب �لنا�س �لذين 

فقدو� �صو�بهم وذهلو� بما جرى، وبال�صرعة 

وبالحالة �لدر�مية �لفاجعة �لتي جرى بها. 

جل  »زه������رة �لمد�ئن« �أغنية ل������م تكتب لأ

أثنائها، و�إنما  �لخام�س م������ن حزير�ن، ول في �

كتبت للقد�س ومن ور�ئها فل�صطين في محنتها 

�لكبرى، وهي غنية باأفكارها، غنية بعاطفتها، 

غنية بالخيالت �لخ�صبة �لتي تناوبتها، و�أهم 

مل و�لت�صميم على �لعودة  من ذلك غناها بالأ

و��صترجاع �لحق �لمغ�صوب. 

و�ل�صاع������ر فيه������ا يظهر فهم������ه للق�صية 

أكثر بكثير من بع�س  بعادها ربما � و��صتيعابه لأ

خرين،  أو �لعرب �لآ �لمثقفي������ن �لفل�صطينيين �

نا�س �لعاديي������ن، وقد �أظهر  ناهي������ك ع������ن �لأ

بر�ع������ًة باإظهار �لنكبة عل������ى �لم�صلمين كما 

ن �لمه������م في �لمو�صوع  عل������ى �لم�صيحيين لأ

مل في �لخال�س منها  هو �لنكبة، و�نبعاث �لأ

وت�صحي������ح م�صار �لتاريخ، ذلك كله بلغة حية 

م�صرقة مطو�عة �لمفرد�ت، غزيرة �لتدفق، 

�صلوب و�صل�صة في �لوقت ذ�ته، قوية  متينة �لأ

د�ء، ول �أدخ������ل ف������ي �لتوزي������ع �لمو�صيقي  �لأ

بد�ع  ن ذل������ك فوق طاقت������ي، و�إن يك������ن �لإ لأ

ذن �لمرهفة  �لفني في ذل������ك غير خاٍف فالأ
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تحف������ز �أع�صاب �ل�صام������ع وم�صاعره ليتحول 

مع تحولت �للح������ن حتى يغدو �أحد �أع�صاء 

ورك�صت������ر�( �لمر�فق������ة، ول�ص������وف �أو�جه  )�لأ

أو �أتجاوز في نقل  �صعوب������ة في �أن �أخت�ص������ر �

�لمقاطع، �إذ كله �آخذ بع�صه برقاب بع�س: 

جلك يا مدينة ال�ضالة لأ

اأ�ضلي

جلك يا بهية الم�ضاكن لأ

يا زهرة المدائن

يا قد�س

يا مدينة ال�ضالة

اأ�ضلي

عيوننا اإليك ترحل كل يوم

تدور في اأروقة المعابد

تعانق الكنائ�س القديمة

وتم�ضح الحزن عن الم�ضاجد

�ضراء يا ليلة الإ

يا درب من مروا اإلى ال�ضماء

عيوننا اإليك ترحل كل يوم

واإنني اأ�ضلي

❁    ❁    ❁

�أخير�ً نختم بما خت������م �ل�صاعر به هذه 

�لمجموعة »ق�صائد مغناة« بهذه �لق�صيدة 

ى  �لجميل������ة �ل�صجاع������ة �لمتفائل������ة �لم������الأ

ت�صميم������اً وثقة »�صنرج������ع يوماً« وهو )هذ� 

م������ل( ما �فتقدن������اه عند عدد  �لنف�������س/ �لأ

من �ل�صع������ر�ء �لفل�صطينيي������ن �لذين �كتفو� 

�لعن�صري،  و�لتميي������ز  بالظل������م  بالتندي������د 

ومقاومة �لطغيان، �أما �لعودة و�لرجوع فال 

أ�صعارهم �إل قلياًل.  ترد في �

هذه �لق�صائ������د �لمجموعة تحت عنو�ن 

»في �لبال« هي في �لحقيقة �أغاٍن لفل�صطين 

�أظهر فيها �لرحبانيان مقد�ر ��صتيعابهما لهذه 

�لق�صي������ة �لح�صا�صة من ق�صايانا �لم�صيرية، 

وتعلقهما بها، وحما�صتهما لها، دل على ذلك 

�ل�صعور �لمرهف و�لعاطفة �لمفعمة بالحب 

�لت������ي �أظهرها �ل�صعر �لفن������ي �لنا�صج؛ هذ� 

�لختام يك������رر نف�صه في �لق�صائ������د �لمغناة 

للق�صية جميع������اً، كل ق�صيدة ن�صيد للن�صال 

م������ل، رغم �لعاديات �لتي طر�أت  و�لعودة و�لأ

حباطات �لتي من �صاأنها  على �لق�صي������ة، و�لإ

�أن ت�صيب بالياأ�س:

�����ض����ن����رج����ع ي�������وم�������ًا اإل�����������ى ح���ي���ن���ا       

ون������غ������رق ف������ي داف�������ئ�������ات ال���م���ن���ى

����ض���ن���رج���ع م���ه���م���ا ي���م���ر ال�����زم�����ان،       

وت������ن������اأى ال���م�������ض���اف���ات م�����ا ب��ي��ن��ن��ا

مل وهذه �لثق������ة يعطيان للزمن  ه������ذ� �لأ

ن �ل�صاع������ر م������درك خطورة  أي�ص������اً لأ دوره �

أبعاده������ا، و�أن ل مجال  �لحال������ة و�صعوبتها و�

لغاء �لزمن.  لإ

ثم يدخلنا �ل�صاعر في جوٍّ عاطفي �صديد 

حا�صي�س  ع�صاب و�لأ �لتاأثر �صاغط عل������ى �لأ

و�لم�صاعر:
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خوين رحباني امرة مع �شعر الشامرة مع �شعر الشامرة مع �شعر الأ شم�شم�

ت����رت����م           ول  م������ه������اًل  ق�����ل�����ب  ف�����ي�����ا 

م���وه���ن���ا ع�����ودت�����ن�����ا  درب  ع����ل����ى 

يعز علينا غدًا اأن تعود رفوف الطيور ونحن هنا

هنالك عند التالل تالل تنام وت�ضحو على عهدنا

ون�������ا��������س ه�������م ال������ح������ب اأي�����ام�����ه�����م           

ه���������دوء ان����ت����ظ����ار ����ض���ج���ي ال���غ���ن���ا

مل، �لطبيعة �لحية  وي�صرك �لطبيعة بالأ

باأ�صيائها ومكوناتها ونا�صها:

����ض���ن���رج���ع، خ���ب���رن���ي ال��ع��ن��دل��ي��ب   

غ��������داة ال���ت���ق���ي���ن���ا ع���ل���ى م��ن��ح��ن��ى

ب���������������اأن ال�������ب�������الب�������ل ل������م������ا ت������زل             

ه������ن������اك ت����ع����ي���������س ب�����اأ������ض�����ع�����ارن�����ا

�إذن، ما د�مت �لطبيعة بمكوناتها تنادينا 

وتُذكرنا وتذُكُرنا فنحن و�ثقون وم�صممون:

وما زال بين تالل الحنين

ونا�س الحنين مكان لنا

فيا قلب كم �ضردتنا الرياح

تعال، �ضنرجع، هيا بنا!.

وقد �خت�صرنا كثير�ً من هذه �لرو�ئع ل�صيق 

�لمكان. فعذر�ً من �لقارئ �لكريم وتحية له.

¥µ
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باحث ومترجم �صوري. ❁

ر صر صر اأعظم روادها املعا�صرين صالرواية التاريخية تخ�صالرواية التاريخية تخ�

اإبراهيم �سلوم

❁

ي دب والفن توفي دب والفن توّفي   بعد عقود اأم�ضاها في خدمة الأ

هر تموز الفائت في نيويورك ضهر تموز الفائت في نيويورك ضهر تموز الفائت في نيويورك  ضخير من �ضخير من � في الربع الأ

مريك������ي »اإدغار- لوران�������س دوكتورو« عن  الكاتب الأ

رطان الرئة. ضرطان الرئة. ضرطان الرئة.  ضابته ب�ضابته ب� ابته ب�ضابته ب�ض ض�ض� إ نتيجة اإ إ نتيجة  �عمر يناهز ال�عمر يناهز ال�84 عاماً

ل لمدة ضل لمدة ضل لمدة  ضوهكذا رحل ه������ذا الروائي بعد عطاء متوا�ضوهكذا رحل ه������ذا الروائي بعد عطاء متوا�

رة رواية، وثالث ضرة رواية، وثالث ضرة رواية، وثالث  ضنت������ج خاللها اثنتي ع�ضنت������ج خاللها اثنتي ع� أ ف قرن ضف قرن ضف قرن ا ضن�ضن�

ملمِلَم َرحية واحدة. وعندما َعلرحية واحدة. وعندما علرحية واحدة. وعندما َع رحية واحدة. وعندما عضرحية واحدة. وعندما عض ضية، وم�ضية، وم� ية، وم�ضية، وم�ض ض�ض� �ض�ض ضمجموعات ق�ضمجموعات ق�

ر جدثر جدّثر جّداً ورثاه  ا وفات������ه تا وفات������ه تاأ اوباما« بنباوباما« بنباأ أ الرئي�������س »باراك ا

مريكي  به������ذه العبارات: »اإنَّ دوكتورو ه������و الكاتب الأ

ف�ض������ل الذي جدد الرواي������ة التاريخية بعد الكاتب  الأ
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ك�سبير )سك�سبير )سك�سبير )1564-1616م(  سنكليزي وليام �سنكليزي وليام � الإ

دب العالمي  اف رجال الساف رجال الساف رجال الأ س في م�س في م� ّالذي يعّدالذي يعّد

نظراً لما كان يتمتع به من قدرة على تحليل 

������ري من حقد وبغ�ض س������ري من حقد وبغ�ض س������ري من حقد وبغ�ض  سعواط������ف القلب الب�سعواط������ف القلب الب�

عجاب. اأقول لقد كان  وبطريقة مثي������رة للإ

أبرز روائي������ي اأميركا. لقد  دوكت������ورو اأح������د ا

أننا  علمتن������ي كتبه الكثير الكثي������ر. والحال ا

�سنفقده على الدوام«. 

مريكي  حفي السحفي السحفي الأ سكذلك كت������ب الكاتب ال�سكذلك كت������ب الكاتب ال�

حيفة نيويورك سحيفة نيويورك سحيفة نيويورك  س»كري�ست������وف هوبت« ف������ي �س»كري�ست������وف هوبت« ف������ي �

تايم������ز غداة وف������اة الكاتب الراح������ل بتاريخ 

22 تم������وز الفائت )2015م( يق������ول: »يحتل 

اب ئحة الكتاب ئحة الكّتاب  لولى على لولى على ل دوكت������ورو المرتبة الأ

دباء  أبرز الأ أنه من ا اإلى ا افةسافةسافًة س�س� مريكيين، اإ الأ

»الخيال �»الخيال �»الخيال  �ف������ي العالم الذين ارتب������ط ا�سمهم ب�ف������ي العالم الذين ارتب������ط ا�سمهم ب

ي سي سي  سدب الذي يقت�سدب الذي يقت� التاريخي«، هذا النوع من الأ

غرا�ض  احبه ساحبه ساحبه اأن ي�ستخ������دم التاريخ لأ سم������ن �سم������ن �

خ يخبرنا عادةرخ يخبرنا عادةرِّخ يخبرنا عادًة بما جرى من  روروؤ وروائي������ة. فالموروائي������ة. فالم

اأحداث ووقائ������ع، بينما يتولى الروائي مهمة 

عور واسعور واسعور والنطباع الذي يرافق  سعنا على ال�سعنا على ال� لطلطل اإ

ار سار سار اإليها. وعلى  سحداث والوقائع الم�سحداث والوقائع الم� هذه الأ

هذا النح������و يكون دوكتورو اأحد الرحالة في 

وت المنطفئ سوت المنطفئ سوت المنطفئ  سن ال�سن ال� أ دبي. والحال ا الزمن الأ

يل سيل سيل  سن يروي تفا�سن يروي تفا� أ آث������ر ا ا �ع������ن �سن ال�ع������ن �سن ال�84 عاماً

كل دقي������ق وواقعي سكل دقي������ق وواقعي سكل دقي������ق وواقعي  سمريكي������ة ب�سمريكي������ة ب� التجرب������ة الأ

دداسدداسدداً س منه على حقيقتها التاريخية، م�س منه على حقيقتها التاريخية، م� اساساً سحر�سحر�

دب هو �لتعبير عن �لحياة �لو�قعية  على �أن �لأ

مة  آة �لأ بعب������ار�ت جميلة، ويجب �أن يبقى مر�

و�لتعبير ع������ن ق�صاياها. ويريد دوكتورو من 

خالل ذلك �أن يطل في جميع رو�ياته وكاأنه 

مريكية«.  �لموؤتمن على �لرو�ية �لتاريخية �لأ

ومن جهتها كتبت »جينا �صانتريلو« رئي�صة 

د�ر �لن�صر »ر�ندوم هاو�س« حيث كان �لكاتب 

�لر�حل ين�ص������ر موؤلفاته لديها تقول: »�أعتقد 

باأن �إدغار لور�ن�س دوكتورو هو �أحد �لعقول 

�لخاّلقة ف������ي ع�صرنا. لق������د كان -بالن�صبة 

لنا- �إن�صان������اً مليئاً بالحيوي������ة و�لن�صاط وذ� 

أنه كان رجاًل  ذهن حاد ومّتقد. �إ�صافًة �إلى �

َفِكه������ا، ونلم�س في نب������رة �صوته نغماً �صجياً. 

لقد كان –بحق- رج������ل �لمو�قف �لذي كان 

أن�صى كتبه �لتي  مت�صلب �ل������ر�أي حيالها. لن �

كانت م�صدر وحي و�إله������ام بالن�صبة لقر�ئها 

أن�صى ه������ذه �لكتب �لتي  ما ُدْم������ُت حّيًة. لن �

كانت تتميز بالجمال �لفائق وقوة �ل�صخ�صية 

لدى �أبطالها، و�لت������ي عر�س لنا فيها �لحلم 

أي�صاً،  مريك������ي �لمده�������س وحلْمنا نح������ن � �لأ

�إ�صافًة �إلى �لعي������وب �لتي كانت ت�صوب هذ� 

�لتاري������خ. حقاً ل يمك������ن �أن ت�صير �لحياةمن 

أكان  ب������دون �أن يكون هناك عيب م������ا، �صو�ء �

مة، لكْن  في �صلوك �ل�صخ�س �أم في �صلوك �لأ

هناك عيوب موؤذي������ة و�أخرى حميدة ل�صرر 

منه������ا وقد تكون ل غنى عنه������ا، وهنا ينبغي 
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فر�د  �لعمل على تفاديها، تلك هي طبيعة �لأ

م������م على حد �ص������و�ء. وبالفع������ل ��صتلهم  و�لأ

مريكي  دوكتورو معظم رو�ياته من �لتاريخ �لأ

حيث تطرق �إلى �أعق������د �لق�صايا �لتاريخية 

مريكي وذلك بدء�ً من  جدلً في �لتاري������خ �لأ

تاري������خ �كت�ص������اف �أمريكا ف������ي �أو�خر �لقرن 

�لخام�س ع�صر )1492م( م������ن قبل �لرّحالة 

يطال������ي كري�صت������وف كولومب�������س، ومن ثم  �لإ

تو�فد �لهجر�ت �إليه������ا من �أوروبا و�أفريقيا، 

�صليين من  م������رور�ً بال�صر�ع مع �ل�ص������كان �لأ

�لهن������ود �لحمر حيث �صليل �ل�صيوف و�صهيل 

ح�صنة ور�ئحته������ا �لعفنة، وحيث �ل�صحل  �لأ

و�لقت������ل ودماء �لموتى �لت������ي نعثر عليها في 

هلية  �صفح������ات رو�ياته، م������رور�ً بالحرب �لأ

�لتي �ندلعت بي������ن �صمالها وجنوبها، و�نتهاًء 

بنموه������ا وتطوره������ا �إل������ى �أن �أ�صبح������ت قوة 

عظم������ى في �لعالم �لمعا�ص������ر يجب �أخذها 

بالح�صب������ان. وهذ� م������ا نقروؤه ف������ي رو�ياته: 

»�أهاًل بالزمن �ل�صع������ب«، وتلك �لتي تحمل 

مريكي«، �أو في  عن������و�ن: »�لن�صيد �لوطني �لأ

ر�س  مجموعت������ه �لق�ص�صية: »ق�ص�س من �لأ

�لحلوة«، في �إ�صارٍة �إل������ى تاريخ �أمريكا حين 

ولى منه مع �كت�صافها على  ب������د�أت �لحقبة �لأ

يطالي كريت�صوف كولومبو�س  ي������د �لرّحالة �لإ

ف������ي �لع������ام)1492م( �أي ف������ي �أو�خر �لقرن 

أكم������ل �كت�صافها من  �لخام�������س ع�ص������ر. ث������م �

ال������ة �إ�صبان، وهولنديون، وفرن�صيون  بعده رحَّ

و�إنكلي������ز و�إيطاليون، وهوؤلء �لرحالة �لجدد 

�أطلق������و� عليها ��صم »�لعال������م �لجديد«. وفي 

مطلع �لق������رن �ل�صاد�س ع�صر وبالتحديد في 

�لعام 1500م ق������ام بحار �إيطالي �آخر يدعى 

»�أمريكو ف�صبو�صي« برحل������ة ��صتك�صافية �إلى 

ه������ذ� �لعالم �لجدي������د فاأطلق علي������ه ��صمه 

وجعله يحم������ل ت�صمية جديدة هي »�أمريكا«. 

ومنذ ذلك �لحين تو�ف������د عليها �لمهاجرون 

نكليز باأعد�د كبيرة، و�نفردو� عن �صو�هم  �لإ

وروبيين بهذه �لهج������رة �لكثيفة هرباً  من �لأ

من �ل�صطه������اد�ت �لدينية بي������ن �لكاثوليك 

�ل�صيا�صية  للتقلبات  ونتيج������ًة  و�لبروت�صتانت 

�لت������ي كانت �صائدة في �إنكلت������ر�. وكانت �أول 

رحلة لهم �إلى �أمريكا على متن �لباخرة »ماي 

فالور« )زهرت������ي(، باتجاه �ل�صاطئ �ل�صرقي 

من �أمريكا حيث تمّكنو� من ت�صويق �لعقيدة 

�لبروت�صتانتية على نطاق و��صع. ثم لحق بهم 

�لفرن�صيون �لذين ��صتقرو� على طول مجرى 

نهر �لم�صي�صبي م�صكلين ما ي�صمى حتى يومنا 

هذ� بولية »لويز�نا«. �أما �لهولنديون فاآثرو� 

�صبان.  �أن ي�صتقرو� في �لو�صط �إلى جانب �لإ

وفي كل ه������ذه �لمناط������ق د�رت معارك 

طاحنة بين �لمهاجرين �لجدد و�صكان �لبلد 

�صليين من �لهنود �لحمر �أدت لحقاً �إلى  �لأ

زو�ل �لعن�صر �لهندي حيث لعب �لمهاجرون 
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نكلي������ز دور�ً رهيباً في هذه �لمعارك �لتي  �لإ

كانت لهم �لغلبة فيها. كذلك �متدت �لمعارك 

أي�صاً  نكليز لتطال � �لتي �صّنها �لمهاجرون �لإ

�لوجود �لفرن�صي وتهدده بالزو�ل. وبموجب 

معاهدة باري�������س �لمبرمة في عام )1763م( 

تنازلت فرن�صا ع������ن م�صتعمر�تها في �أمريكا 

مر �لذي  ف������ز�ل �صبح �لتهدي������د �لفرن�صي، �لأ

مريكي من جديد للم�صتعمرين  فتح �لباب �لأ

نكليز حت������ى ي�صلو� وباأع������د�د كبيرة �إلى  �لإ

�صمال �لقارة �لجدي������دة حيث ��صتطاعو� مع 

م������رور �لوقت �أن يق�ص������و� �أي�صاً على �لنفوذ 

�صبان������ي و�لبرتغال������ي وتبقى  �لهولن������دي و�لإ

�ل�صاحة ملكاً لهم. في �لو�قع لم يتم �لق�صاء 

كلياً على هذه �ل������دول �لم�صتعمرة فقد بقي 

�لنفوذ �لهولندي قائماً في مناطق �أخرى من 

رجنتين  �صباني في �لمك�صيك و�لأ �أمريكا، و�لإ

وفنزويال و�لبرتغالي في �لبر�زيل، و�لفرن�صي 

في غويانا وجزر �لبحر �لكاريبي. 

������خ ه������وؤلء �لم�صتعم������رون  وبع������د �أن ر�صَّ

نكلي������ز �أقد�مهم بقوة ب������ادور� �إلى تق�صيم  �لإ

�أمري������كا �إلى )13( م�صتعم������رة وجعلوها تابعة 

لهم م������ن حيث خ�صوعها للت������اج �لبريطاني. 

وقد ت������مَّ ذلك بف�صل �ص������ركات تجارية كانت 

تجل������ب �ل�صود من �أفريقيا منذ عام )1501م( 

ر�س عب������ر زر�عة  ليعمل������و� في ��صتثم������ار �لأ

أم������ا �صمالً  ق�ص������ب �ل�صكر و�لقط������ن جنوباً، �

فكانت �لطبقة �لبورجو�زية من �لم�صتعمرين 

قطاع ورجال  نكليز �لموؤلفة من �لتجار و�لإ �لإ

�لدي������ن تقطن في هذه �لمنطقة وتعي�س حياة 

�لت������رف و�لرفاهي������ة بع������د �أن ذ�ق������ت مر�رة 

نَّ �أول 
أ �لهج������رة و�ل�صياع. و�لجدي������ر بالذكر �

طل�صي كان  فريقيي������ن عب������ر �لأ ف������وج م������ن �لأ

ف������ي ع������ام )1532م( بف�صل �صرك������ة تجارية 

�إنكليزي������ة تتاج������ر بال�صلع �لب�صري������ة. وبحلول 

عام )1630م( دخ������ل �لهولنديون �لميد�ن ثم 

�صبان، وكان  لحق بهم �لفرن�صي������ون وكذلك �لإ

بحار  فريقي هو نقطة �نطالق لالإ �ل�صاحل �لأ

ح�صائيات  باتجاه �لعال������م �لجديد. وت�صير �لإ

أنه في ع������ام )1700م( نقل �لفرن�صيون  �إل������ى �

وحده������م مليون ون�ص������ف �لملي������ون �أفريقي 

�صبان )200( �ألف �أفريقي،  و�لهولندي������ون و�لإ

نَّ مجمل 
أ نكليز )3( ماليين �أفريقي علماً � و�لإ

�صكان بريطانيا كان في ذلك �لحين ما يعادل 

)10( ماليي������ن ن�صمة فقط. وقد كتب �لموؤرخ 

نكليزي ج������ون باروت في ع������ام )1683م(  �لإ

يق������ول: »تج������ارة �لرقيق هي تج������ارة �لملوك 

عمال«. �إنَّ تاجر �لرقيق  ثري������اء ورجال �لأ و�لأ

نكلي������زي �لمتدّين �لذي يخاف �هلل ل يجد  �لإ

غ�صا�ص������ة في �أن يقوم به������ذ� �لعمل �لذي ل 

ير�صي �هلل. وعلى �لعك�س كانت قلوب هوؤلء 

نه ي�صّر لهم هذه �لتجارة  تفي�س بال�صكر هلل لأ

�لر�بح������ة من �أفريقيا وه������م يبحرون ب�صفنهم 
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في مهب رياح تحملهم �إلى �لعالم �لجديد. لم 

ر�س  يقت�صر عمل هوؤلء �ل�صود على زر�عة �لأ

فح�صب بل تعدى ذلك �إلى �أعمال �لبناء، كما 

ذكر �لكاتب �ل�صحف������ي �إدو�رد هوتالينج في 

مريك������ي »�إنَّ �لزنوج هم �لذين  �لتلفزي������ون �لأ

بي�������س و�لكونغر�������س �للذين  بن������و� �لبي������ت �لأ

يعد�ن من �أعظم رموز �لحرية لدى �لمو�طن 

مريكي«. فبعد �لعودة �إلى �صجالت رو�تب  �لأ

أكثر  مريكية �لتي تعود �إلى � وز�رة �لخزينة �لأ

م������ن )200( عام �كت�صف ه������ذ� �ل�صحفي �أن 

)400( عامل من �أ�صل )600( عامل كانو� من 

فريقيين، وهوؤلء قامو� ببناء �لبيت  �لزنوج �لأ

بي�س و�لكابيت������ول، وكانت رو�تبهم بحدود  �لأ

)5( ماليي������ن دولر �صنوياً تدف������ع �إليهم عبر 

أ�صيادهم �لبي�س �لذين كانو� يتالعبون بها«. �

أن������ه بع������د �أن �زد�د   و�لالف������ت للنظ������ر �

نكليز  �ص������كان ه������ذه �لم�صتعم������ر�ت م������ن �لإ

م )�إنكلتر�( 
ل �لوط������ن �لأ ق������وًة و�أ�صب������ح تدخُّ

في �صوؤونه������م �أمر�ً ثقياًل، هّب������و� معاً لتنقية 

�لبلد من �أي عن�ص������ر خارجي بقيادة جورج 

و��صنط������ن �لذي قاد ح������رب �ل�صتقالل �صد 

�إنكلت������ر� لمدة �صب������ع �صنو�ت. ث������م دخل في 

نز�ع متو��صل م������ع �لممتلكات �لفرن�صية في 

كند� ولويزيانا. وفي �لع������ام )1776م( �أعلن 

جورج و��صنطن �ل�صتقالل �لتام عن �إنكلتر� 

كما �أقرت ذل������ك معاهدة »فر�صاي« �لمبرمة 

�ص�س لما ي�صمى  في عام )1783م( وو�صع �لأ

مريكي������ة ومما يثير  بالولي������ات �لمتحدة �لأ

�لده�صة كثير�ً هو �أن فرن�صا كانت �أول دولة 

تعترف بهذ� �ل�صتقالل �لذي �أ�صبح بموجبه 

جورج و��صنط������ن رئي�صاً للولي������ات �لمتحدة 

مريكية )1797-1798م( ويخ�صع لد�صتور  �لأ

ذي مبادئ ديمقر�طية تمت �صياغة م�صودته 

نكلي������زي جاك لوك  من قب������ل �لفيل�صوف �لإ

أن�ص������ار  )1632-1704م( �ل������ذي كان م������ن �

�لملكية �لد�صتورية و�لذي كان يقول: »حينما 

أ �لطغيان«. ول�صوء �لحظ  يغيب �لقانون يبد�

توف������ي لوك في ع������ام )1704م(، �أي قبل �أن 

يرى م�صروعه �لنور ب�72عاماً. 

ومع مرور �ل�صنين ب������د�أت �أمريكا تزد�د 

�صعدة كاف������ة، فقامت  ق������وًة ونفوذ�ً عل������ى �لأ

ب�صر�ء ولي������ة لويزيانا م������ن فرن�صا في عام 

)1803م(، ثم فلوريد� م������ن �إ�صبانيا في عام 

)1819م(. وبي������ن عام������ي )1846– 1848م( 

دخل������ت ف������ي نز�ع ح������دودي م������ع �لمك�صيك 

�صاعده������ا على �أن تنتزع منها ولية تك�صا�س، 

ونيومك�صيك������و وولية كاليفورني������ا. وعندما 

�ُصِئ������ل دوكتورو عما دفعه �إلى �أن ي�صتلهم من 

�لتاريخ مو��صيع لرو�ياته �أجاب باأنه ��صتخدم 

�لتاري������خ في مج������ال �لرو�ية ظن������اً منه باأن 

مريكي يعي�������س حا�صره بال�صتناد  �ل�صعب �لأ

�إل������ى �صخ�صيته �لتي تكون������ت خالل ما�صيه، 
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وهذه �لعالقة بالما�صي تحدد عالقة �لفرد 

أيه �إنَّ �لتاريخ  بحا�صره وم�صتقبله وبح�صب ر�

�صالح خطي������ر ل يمكن لن������ا �أن نتعامل معه 

بحيادية وبرودة. فاإذ� �أردت �أن ت�صيطر على 

�صع������ب فح�صبك �أن تقنعه ب������اأن تاريخه تابع 

لك. و�إذ� �أردت تق�صيمه يكفيك �أن تقنع هذ� 

�ل�صع������ب باأنه كان في تاريخ������ه مق�صماً. لذ� 

�صر�ع �إلى �ل�صتي������الء على �لتاريخ  يج������ب �لإ

وكتابته ب�صكل يعود ل�صالح �لبلد.

ويعتق������د دوكت������ورو �أن �كت�ص������اف �أمريكا 

وروبا وذلك  كان �أحد �أهم م�ص������ادر �لثروة لأ

مريكي �إليها في  من خالل جل������ب �لذهب �لأ

�لقرن �لثاني ع�صر، وهذ� ما �صاهم في بروز 

وروبي������ة �لتي �عتمدت  �لث������ورة �ل�صناعية �لأ

ب�صكل خا�س عل������ى �لعلم و�لتكنولوجيا. كما 

مريكية في عام )1776م(  �أن نجاح �لثورة �لأ

نجم عنه ظه������ور �أول جمهوري������ة في �لعالم 

ْت بمعظمها  ذ�ت مب������ادئ ديمقر�طية ��صتُمدَّ

م������ن �أفكار �لفيل�ص������وف �لفرن�صي جان جاك 

عالن  رو�صو. وكان هذ� كله قد ح�صل قبل �لإ

عن �لث������ورة �لفرن�صية �لتي �أطاحت بالملكية 

ولى في تاريخ  و�أ�صبح������ت جمهورية للمرة �لأ

فرن�صا خالل ع������ام )1792م(. زْد على ذلك 

مريكية  �إيمان دوكت������ورو بعبقرية �لتجربة �لأ

و�ئل بكل ما بذلوه من  وتفّرد مهاجريه������ا �لأ

ت�صحيات، وم������ا و�جهوه من تحديات خالل 

�لعقود �لطويل������ة حيث تمكنو� م������ن �لتغلب 

عليها �إلى �أن بلغ������و� غايتهم �لق�صوى، وهي 

أر�د �لموؤلف ت�صليط  كله������ا جو�نب �إيجابي������ة �

�ل�ص������وء عليه������ا لك������ي تُ�صتمد منه������ا �لعبر 

وط������ان. ومن �لغر�بة  و�لدرو�������س في بناء �لأ

أنه بعد )40( عام������اً من �ل�صتقالل  بم������كان �

حاول������ت بريطاني������ا في ع������ام )1816م( من 

جدي������د غزو �أمريكا م������ن �ل�صمال عبر كند�، 

فاحتل������ت و��صنطن �لعا�صمة و�أحرقت �لبيت 

بي�������س بعد �أن هرب من������ه �لرئي�س جيمي  �لأ

مادي�صون، ث������م قامت زوجت������ه دوللي باإنقاذ 

�لقطع �لفنية �لن������ادرة عندما حملتها معها. 

نكليزية �إّل بعد  هذ� ولم تن�صحب �لقو�ت �لإ

مقاوم������ة وكانت معركة )قلع������ة ماك هنري( 

في ولية ماريالند �لمعرك������ة �لفا�صلة �لتي 

�صارك فيها �لمحامي و�ل�صاعر »فر�ن�س كي« 

�لذي �نخرط ف������ي �لمقاومة، و�أّلف ق�صيدة 

قد�س:  مريكي« بثالوثه �لأ »�لن�صيد �لوطني �لأ

أ كلمته  �لعل������م، �لوطن، �لجي�س. و�ل������ذي تبد�

بما يلي: قل، هل ترى مع �صوء �لفجر �لباكر 

كيف رّحب بنا �آخر ومي�س �ل�صفق..�إلخ.

و�إذ� كان دوكتورو قد رّكز على �لجو�نب 

يجابية لهذه �لدول������ة و�لبر�غماتية عماًل  �لإ

بن�صيحة موؤ�ص�صها جورج و��صنطن �لذي كان 

يو�صي »باأن �أمري������كا ل ينبغي لها �أن تعرف 

�لحّب �لكام������ل ول �لكر�هية �لم�صتبدة، و�أن 
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تبتع������د ع������ن �لعاطفة �ل�صدي������دة في �لحب، 

و�لعاطف������ة �ل�صدي������دة ف������ي �لكر�هي������ة �لتي 

��صتطاع������ت قهر كل �لتحدي������ات �لتي كانت 

أنه لم يغفل �لجو�نب �ل�صلبية  تو�جهها«، �إّل �

له������ذ� �لعال������م �لجدي������د حي������ث �لمفارقات 

قطاع،  أ�������س �لمال و�لإ �لجتماعية، وج�صع ر�

وتنامي �لنزع������ة �لعن�صري������ة و�لعرقية لدى 

بي�س �ل������ذي كان ينظر بنوع من  ن�صان �لأ �لإ

خرى ول�صيما  ع������ر�ق �لأ �لدوني������ة �إلى كل �لأ

�صود معتب������ر�ً نف�صه �ل�صيد �لمطلق  �لعرق �لأ

خر هو �لعبد �لذي يجب �أن يكون خا�صعاً  و�لآ

له ولم�صيئته. مّم������ا �صاهم في �ندلع حرب 

مريكي �لذي كان  طاحنة بين �أهل �ل�صمال �لأ

يطالب باإلغاء �لرق و�لعبودية و�أهل �لجنوب 

�لمت�صددي������ن حي������ال �ل�صود نتيج������ة عقلهم 

�ل�صتعالئ������ي حيالهم. وهنا يق������ف دوكتورو 

ن�صان������ي وعلى عيوب  بوعي عل������ى �لظلم �لإ

مجتمع������ه و�نتهاجه نهجاً غام�صاً مع ق�صايا 

�أمته �لأخالقية و�لمعنوية. كما نجد ذلك في 

رو�ي������ة »�لم�صيرة« وفيها يتحدث �لكاتب عن 

أربع �صنو�ت  �صر�وة هذه �لحرب �لتي د�مت �

مريكي  �لأ �ل�صم������ال  بي������ن  )1861-1865م( 

�لتح������ادي و�لجن������وب �لنف�صال������ي، و�لتي 

ن�صبت على خلفية خالف ظهر بين �لجنوب 

�لذي يعمل بالزر�عة و�لتبادل �لتجاري �لحر 

أبناء �أفريقيا �ل�صود�ء �لذين يعاملهم  م�صتغاًل �

كعبي������د ويخ�صعون لنظام �ل������رق و�لعبودية، 

و�ل�صمال �لذي يتجه نحو �ل�صناعة و��صتخد�م 

�لتكنولوجيا، و�لذي ي�صع������ى �إلى �إلغاء �لرق 

من خ������الل قيامه بت�صكي������ل �صيا�صي ل يز�ل 

حت������ى يومنا ه������ذ� �صاري �لمفع������ول ويدعى 

�ليوم ب�)�لحزب �لجمهوري(. وعندما �نتُِخَب 

أبر�ه������ام لنكولن رئي�صاً للوليات  �لجمهوري �

مريكية في عام )1860م( �نتف�س  �لمتحدة �لأ

�لجنوبيون على حين غرة، و�مت�صقو� �ل�صالح 

و�أعلن������و� �ن�صقاقهم عن �ل�صم������ال. وبالفعل 

تمي������زت هذه �لح������رب �ل�صع������و�ء بقدر غير 

أنها  م�صبوق من �لوح�صي������ة �لهمجية لدرجة �

ت�صبب بمقت������ل )640( �ألف �صخ�س �أمريكي، 

َع  و�نته������ت في ربيع ع������ام )1865م( حين َوقَّ

�لجنر�ل »لي« قائد �لجنوب �لنف�صالي على 

�صك �ل�صت�صالم مع قائد �ل�صمال �لتحادي 

�لجنر�ل غر�نت �لمنت�صر في هذه �لحرب. 

ولق������د ق�صت �صروط �ل�صت�ص������الم �أن ي�صدر 

عفو يتم بموجبه عودة �لجي�س �لمهزوم �إلى 

مدن������ه وبلد�ته وقر�ه ومع������ه خيوله و�أمتعته 

بع������د �أن تعهدت حكوم������ة �لوليات �لمتحدة 

أو ت�صايقه طالما �لتزم ب�صروط  باأل تزعجه �

م������ور ل بالنتقام بل  �لعف������و، �أي �أن تت������م �لأ

مام.  بالمكارم و�لتطلع �إلى �لأ

أر�د لينكولن �أن تنتهي هذه �لحرب  لقد �

قناع �لجنوب باأنه مع �ل�صمال �صوف ي�صّكل  لإ
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أم������ًة قوية. و�لعبرة هن������ا لي�صت في �مت�صاق  �

�ل�صالح ب������ل في �إلقائه �أر�ص������اً و�لتطلع �إلى 

أثر ذلك  �لحي������اة �لم�صتقبلي������ة معاً. وعل������ى �

ألغ������ى لنكولن �لرق وُع������رف بمحرر �لعبيد  �

فقتله �أحد �لمتع�صبين للنخا�صة. ثم فتحت 

�لم�صاو�ة لل�صود مثل �لبي�س، ودخلت �أمريكا 

�لع�صر �لذهبي �ل�صناعي على �صوء �لزيادة 

في ناتجها �لقومي �لخام وفي تطور �ل�صكك 

�لحديدية �لتي �صاهمت ف������ي �لمتد�د �إلى 

مريكية و�صولً  غرب �لوليات �لمتح������دة �لأ

�إلى �لمحيط �لهادي. ناهيك عن دورها �لهام 

في نق������ل �لح�صارة من �لمدينة �إلى �لريف. 

كله������ا عو�م������ل �صاهمت في تعزي������ز �ل�صلطة 

طر�ف �لبعي������دة �لنائية.  �لمركزي������ة على �لأ

وف������ي �أحد ف�ص������ول �لرو�ية ن������رى �لموؤلف 

دوكتورو يق������ول على ل�صان قائ������د �لم�صيرة 

وبط������ل �لرو�ية �ل������ذي �أخذ ��ص������م �لجنر�ل 

ويليام �صيرم������ان: »�إنَّ �لحرب وح�صية ولي�س 

بو�صعك تهذيبها، �أيحارب �ل�صماليون وعلى 

أبر�ه������ام لنكولن لتحقيق  أ�صهم �لرئي�������س � ر�

أم ي�صعون �إل������ى �ل�صالم على  �لن�ص������ر �لتام، �

مائ������دة �لمفاو�صات مهددي������ن حرية �لعبيد 

�لذين يتوقون �إلى �لنعتاق.

�ص������وف يهزموننا، و�إذ� ل������م يحدث �صيء 

جدي������د ف�ص������وف يهزمونن������ا �ص������ّر هزيم������ة، 

و�لهزيم������ة ل تتج�صد حقاً في ما �أخفقو� في 

هدم������ه، و�إنما في ما �أخفق������و� في ت�صييده«. 

نلتق������ي ف������ي �لرو�ية �صخ�صي������ات ترغب في 

ه������دم �لجنوب �لقديم، و�أخ������رى تريد �إحياء 

�ل�صم������ال كو�حة لمحو �لعبودي������ة. ولي�س من 

�لم�صتغ������رب �أن تتخلَّل �لرو�ي������َة ف�صوٌل ت�صبه 

�إل������ى حد ما �لندو�ت �لفكري������ة عن �لعبودية 

أنقذ  نَّ ما �
أ �ص������ر. ويعتقد دوكت������ورو � وفّك �لأ

مة من �ل�صتقط������اب �ل�صيا�صي �أن �صحقت  �لأ

�لح������رب �صكان �لجنوب ونالت من عزيمتهم، 

فلم يجدو� �ص������وى �لخال�س بمطالبة �ل�صالم 

ووقف �لقتال كما ي�صتجدي �لعط�صان �لماء.

وعندم������ا �صئ������ل دوكت������ورو ف������ي مقابلة 

�صحفي������ة عما دفعه �إلى �لع������ودة �إلى �لور�ء 

مريك������ي قال: »�أرى نف�صي  وكتابة �لتاريخ �لأ

كاتب������اً قومياً. �إنني رو�ئ������ي �أكتب عن بلدي. 

أ�صبغ عليه  أ�صبغ عليه من �لو�قعي������ة مثلما � و�

هم: من هو  من �لخي������ال«. ويبقى �ل�صوؤ�ل �لأ

بال�صب������ط �إدغار لور�ن�������س دوكتورو؟ �إنه من 

مو�ليد ع������ام )1931م( في مدينة نيويورك، 

وينحدر من �أ�صول رو�صّية من �أب يدعى د�فيد 

دو�ت �لمو�صيقية،  دوكتورو يعم������ل في بيع �لأ

 تدعى روز تعطي درو�صاً في �لعزف على 
ٍ
أم و�

�لبيانو. �ختار له و�ل������د�ه ��صم �إدغار، تيمناً 

مريكي �ل�صهي������ر �إدغار �آلن بو  بالقا�������س �لأ

مر هو �أن  )1809-1849م(، و�لغريب في �لأ

دوكت������ورو لم يكف في كل منا�صبة عن �نتقاد 
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ت�صميت������ه و��صفاً �آلن ب������و بالكاتب �لرديء. 

 و�ل������د�ه وهو في �صن �ل�13عاماً فرعاه 
َّ
توفي

تاجر دخان في نيوي������ورك يدعى جون �آلن 

فاأخذ �إدغار منه ��صمه �لثاني لي�صبح �إدغار 

�آلن. ولما كان ه������ذ� �لتاجر يعامله معاملة 

قا�صية وي�صربه بالع�صا فقد �ن�صرف �إدغار 

�إل������ى �صرب �لخمر و�لمي�ص������ر. وعندما دخل 

�لجامعة �ختلف مع ه������ذ� �لتاجر �لذي كان 

خير �إلى �أن يطرده  يرع������اه، مما دفع بهذ� �لأ

من �لبيت م������ن دون �أن يعطيه قر�صاً و�حد�ً. 

ونتيج������ة لظه������ور مو�هب لديه ف������ي �لكتابة 

فقد ق������ام بن�صر ق�صة »�صي������دة محبو�صة في 

زجاج������ة« خالل ع������ام )1833م( وكان عمره 

آن������ذ�ك 24عاماً، وهذ� م������ا درَّ عليه بالنفع  �

�لم������ادي �لكبي������ر وجعله يعي�������س �صيد نف�صه 

أو ولي �أمر. ثم تابع عمله في  م������ن دون ر�ٍع �

كتابة �لرو�ي������ات فجاءت رو�ية »�نهيار منزل 

أثير« من �أف�ص������ل رو�يات ع�صره. وفي هذه  �

�لرو�ي������ة تموت بطلتها مادلي������ن لكنها تدفن 

أ�صرف على  حي������ة ب�صبب جهل �لطبيب �لذي �

حالته������ا �ل�صحية، ثم تع������ود ثانيًة من �لقبر 

�إل������ى �لمن������زل وتعي�س حياة غي������ر �عتيادية. 

وهو قا�س �أمريكي تميزت ق�ص�صه بالغر�بة 

وفي �لوقت نف�صه �إنَّه �أديب تفتخر به �أمريكا 

أ�صعاره  م������ن موؤلفاته: »ق�ص�س غريبة«، ومن �

دي������و�ن: »�لغر�ب«. وفي فرن�صا يعود �لف�صل 

لل�صاعر �لفرن�صي بودلير �لذي �كت�صف �إدغار 

�آلن بو وترجم �أعماله �إلى �لفرن�صية.

وكم������ا �أخذ �إدغار �آلن ب������و �ل�صم �لثاني 

من �لتاجر �لذي كان يرعاه كذلك �أخذ و�لد 

ول �إدغار ليعطيه �إلى �بنه  دوكتورو �ل�صم �لأ

أ يُعرف تحت هذه �لت�صمية: »�إدغار  �لذي بد�

لور�ن�������س دوكت������ورو«. ومن������ذ ح�صوله على 

�ل�صه������ادة �لثانوية من »معه������د كينون« تميز 

عالم. وكانت  دب و�لإ دوكتورو باأنه مولع بالأ

�أول �نطالق������ة له في �لعم������ل �ل�صحفي بعد 

ح�صوله على �صهادت������ه �لجامعية )�لفل�صفة( 

ن�صانية في جامعة  د�ب و�لعلوم �لإ من كلية �لآ

أّهله  م������ر �لذي � كولومبي������ا )ثم �لفل�صفة(، �لأ

ن يتول������ى من�صب رئي�������س تحرير �صحيفة  لأ

أع������و�م )1964  »ديال بري�������س« �ليومية بين �

– 1969م(، ث������م �صرع������ان م������ا غ������ادر �لعمل 
دب و�لفل�صفة  �ل�صحفي ليتجه نحو عالم �لأ

وكتابة �لرو�يات �لتي يمتزج فيها �لتاريخ مع 

�لو�قع �لجتماعي �لر�هن، فكانت �أول رو�ية 

أه������اًل بالزم������ن �ل�صعب« �لتي  ل������ه بعنو�ن: »�

ن�صرها في عام )1960م(، و�لتي تحولت �إلى 

فيلم بعد �نق�صاء �صبع �صنو�ت على ن�صرها. 

وه������و فيلم وي�صترن ي������روي مغامر�ت �لرو�د 

و�ئل في  و�ئ������ل، رعاة �لبقر �لذين كانو� �لأ �لأ

غزو �لعالم �لجديد. ثم جاءت رو�ية »عظيم 

كالحياة« �ل�صادرة في عام )1966م(، ورو�ية 
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»كت������اب د�نيال« في ع������ام )1971م(، ورو�ية 

»ر�جتايم«، ورو�ية »بيلي باثفيت« )1989م( 

ورو�ية »ووتر وورك« )1994م(، و»مدينة �هلل« 

و�أخير�ً  )2005م(.  و»�لم�صي������رة«  )2000م(، 

رو�ية »هومر لنغلي« )2009م(، �إ�صافًة �إلى 

مجموعات ق�ص�صية �أهمها: »ق�ص�س �لبالد 

�لحلوة« )2004م(، و»يكفيلد« )2011م(. كما 

وكتب م�صرحية و�حدة بعنو�ن »�ل�صر�ب قبل 

�لع�صاء« )1979م(.

ومن �لمالح������ظ �أن دوكتورو كان في كل 

ه������ذه �لموؤلف������ات يحر�س عل������ى ��صتح�صار 

�لما�صي بحثاً عن ج������ذور �لتاريخ �لمعا�صر 

باأ�صلوب تمّيز به �لموؤلف على مّر تجربته من 

خ������الل �لجمل �لمدي������دة و�لن�صياب �لرديء 

وح�صن �لتفا�صيل.

مريكي  ه������ذ� ويبدو �إعالن �لرئي�������س �لأ

أوباما �فتتانه برو�ية �لكاتب دوكتورو  بار�ك �

»كتاب د�ينال«، وهي رو�ية متخيلة ت�صتعيد 

محاكمة يوليو�س وزوجته �يتيل روزنبرغ في 

�أمريكا بتهمة �لجا�صو�صية بتهمة نْقلهما �صّر 

�لقنبل������ة �لذرية ل�صالح مو�صك������و بم�صاعدة 

عميل يدعى كارل فوك�س. ومنذ ذلك �لحين 

مريكية من  �صارعت �لوليات �لمتح������دة �لأ

ور�ء �ل�صت������ار �لحديدي �إل������ى �صنع �لقنبلة 

�لذرية لتندلع من بعده������ا �لحرب �لباردة. 

لقد كان يوليو�س مهند�س كهرباء من مو�ليد 

)1918م( في مدينة نيويورك ومتزوجاً من 

�يتيل روزنب������رغ )مو�لي������د 1915م(. �نتمى 

مريكي  �لزوجان �إلى �لح������زب �ل�صيوعي �لأ

ونا�صال ف������ي �صفوفه. لكن �لظروف �صاءت 

�أن يُعتََق������ل يوليو�س ف������ي 17 تموز من عام 

)1950م(، في حين تم �عتقال زوجته �يثيل 

أيار �أي بعد ذلك بقر�بة �صهر وذلك  في 11 �

بتهمة �لتج�ص�س ل�صالح �لتحاد �ل�صوفييتي. 

وفي يوم 5 ني�صان )1951م( �أ�صدر �لق�صاء 

مريك������ي حكم������اً يق�ص������ي باإعد�مهم������ا.  �لأ

لق������د بقيا في �ل�صجن حت������ى �صباح يوم 19 

حزير�ن )1959م( حي������ث نّفذ فيهما حكم 

ع������د�م بو�صاط������ة �لكر�ص������ي �لكهربائ������ي  �لإ

في �صجن �صين������ع �صين������غ. و�لجدير بالذكر 

أن������ه حتى ع������ام )1945م( كان������ت �لوليات  �

ولى ف������ي �لعالم  �لمتح������دة هي �لدول������ة �لأ

�لتي تحظى بامتالكه������ا قنبلة نووية بف�صل 

لمان �لذين هاجرو� �إليها  خبرة �لعلم������اء �لأ

غ������د�ة �لحرب �لعالمية �لثانية. ففي خ�صم 

�لحرب �لعالمي������ة �لثانية )1942-1946م( 

أقام������ت �أمري������كا مع�صك������ر�ت بالقرب من  �

ليك�صندريا في �لوليات �لمتحدة  مدينة �لإ

ألمان من بينهم �لطبيب  �صرى � مريكي������ة لأ �لأ

و�لعالم و�لمهند�������س و�لتاجر وكان عددهم 

يت������ر�وح ب�)3400( �صخ�������س يعي�صون �صمن 

مع�صكر. وكانت معاملتهم ح�صنة ول�صّيما �أن 
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لماني مثل فون  من بينهم علم������اء �لر�يخ �لأ

أبي �لبرنام������ج �لخا�س بالرحلة �إلى  بر�ون �

�لقم������ر �لتي تمت في �صي������ف عام 1969م، 

و�أبي �ل�صو�ريخ ف1 وف2 �لتي �أطلقها هتلر 

أي�ص������اً �لعالم هيلموت هيرتز  على لندن. و�

مكت�صف �لموج������ات �لتي م������ا ز�لت تحمل 

��صمه، و�ل�صابط ر�ينهارد جهلين �لم�صوؤول 

عن �لجا�صو�صية في �ل�صالح �لنازي، و�لعاِلم 

دوي������ة، وفريدريك  جورج مانوي������ل عاِلم �لأ

�صعة تحت �لحمر�ء.  مي�صيل �لمخت�������س بالأ

�ص������رى عمل������و� غد�ة  وه������وؤلء �ل�صجن������اء �لأ

�لحرب �لعالمية �لثاني������ة في وز�رة �لدفاع 

مريكية في مج������ال �لت�صلح و�لمخابر�ت  �لأ

بحاث �لعلمية.  و�لأ

لقد حاول �صتالين منذ دخوله �إلى برلين 

لمان �إّل �أن  �أن يبحث عن هوؤلء �لعلماء �لأ

مريكيين كانو� قد �صبقوه �إلى ذلك فنالو�  �لأ

�صد منهم، وهذ� م������ا �أهلهم �إلى  ح�ص������ة �لأ

�أن يكون������و� �أول من �متلك �ل�صالح �لنووي. 

أّما �لتحاد �ل�صوفييتي فلم ي�صعفه �لحظ  �

في �لح�ص������ول على هذه �لتقني������ة �إّل في 

ع������ام )1949م( �أي بعد �لوليات �لمتحدة 

مريكي������ة باأرب������ع �صن������و�ت، وكان ذل������ك  �لأ

بف�صل �عتماده على هذي������ن �لجا�صو�صين 

مريكيي������ن �للذي������ن ت������م �إعد�مهما في  �لأ

مريكية. �لوليات �لمتحدة �لأ

وبالفعل لم يكتِف دوكتورو با�صتح�صار ما 

مريكي �لقديم �لذي ل ي�صتطيع  بين �لتاريخ �لأ

جبل �أن يتحم������ل �أعباءه كما لم�صنا ذلك في 

م �ص������ور�ً متنوعة لع�صره  رو�ياته حي������ث قدَّ

وعتها ذ�كرت������ه �لتي يعتبرها �متد�د�ً لذ�كرة 

أتاح  �أمة، فتج�صدت مالمح �صخ�صيتها، مما �

للقارئ فر�ص������ة معاي�صة �لتاريخ في لحظات 

�صمّوه ونكو�ص������ه معاً. فج������ّرب كتابة �أجو�ء 

مريكي �لمعا�صر حيث  معا�صرة من �لتاريخ �لأ

تط������ّرق ثانيًة �إلى مو�ص������وع �لهجرة �لذي ما 

ز�ل �صائد�ً و�صاري �لمفعول حتى يومنا هذ�، 

مريكي وكاأنه �أمة مهاجرة  معتبر�ً �ل�صعب �لأ

�صل تفتح ذر�عيها دوماً لكل من يريد  من �لأ

أت������ي �إليها وينع������م بالعي�س �لهنيء فيها.  �أن يا

وهنا ي�صتعيد دوكتورو في مقالته �ل�صحيفة 

و�ل�صيا�صية �لتي كان ين�صرها بالتتابع ما كان 

مريكي هيكتور كريفيكو  قد كتب������ه �لكاتب �لأ

ن�صان  أل������ة �لتعريف ب�صخ�صي������ة �لإ حول م�صا

مريكي فجاءت على �لنح������و �لتالي: »�إنَّه  �لأ

�ل�صخ�������س �لذي ت������رك ور�ءه ثقافة �لبلد�ن 

�لتي جاء منها، ثم ذ�ب في �أمريكا مع غيره 

في وعاء، وتعلّ������م ثقافة جديدة لخلق جن�س 

جديد �صيغّير �لعالَم يوماً تغيير�ً كبير�ً. ومما 

أن������ه في �آخر  يثب������ت �صحة ه������ذ� �لقول هو �

�إح�صائية ن�صرت في منت�صف عام )2006م( 

تبّين باأن عدد �صكان �لوليات �لمتحدة يبلغ 
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�ل�)300(ملي������ون ن�صمة، منهم )45(مليون من 

ألماني، و)31(مليون من �أ�صل �إيرلندي  �أ�صل �

و)25(مليون من �أ�صل �إنكليزي، و)20(مليون 

من �أ�ص������ل �إيطال������ي، و)9( ماليين من �أ�صل 

فرن�صي. وها م������ا يزيد على ن�صف �ل�صكان، 

خ������ر موؤلفاً من  في حي������ن بقي �لن�ص������ف �لآ

أ�صود،  �أ�ص������ول �أفريقية بح������دود )35(مليون �

و)5( ماليين يهودي، و)4(ماليين م�صلم من 

بينهم )65٪( عرب حي������ث ي�صكل �للبنانيون 

)70٪( م������ن هوؤلء �لعرب، و�أي�صاً من �أ�صول 

�أمريكي������ة لتينية. وبالفعل م������ا ز�لت م�صاألة 

�لهجرة هذه �إل������ى �أمريكا متر�ّصخة حقاً في 

وجد�ن �لزعماء �لجدد وكاأنها �أ�صبحت �إرثاً 

ورثوه عن �أ�صالفهم. حيث تهيمن في �أذهانهم 

ثقافة �ل�صتغ������الل �لمتمثلة �ليوم في هجرة 

�لعق������ول من دول �لعالم �لثال������ث �إلى �أمريكا 

للتغطية على مقا�صد �قت�صادية تجعل منها 

بعاد.  رمز�ً للهيمن������ة و�لقوة �لمتكاملة �لأ

آخ������ر �إح�صائية ن�صرته������ا �صحيفة  ففي �

تبّين �أن هن������اك )250(�ألف مهند�س من 

دول �لعالم �لثالث يعمل������ون في �أمريكا، 

ا ي������دل على �أن ه������ذه �لأخالقية في 
ّ
مم

��صتقبال و�فدين ج������دد ماز�لت ر��صخة 

أولئك  مريكيين، ول�صيما � في وج������د�ن �لأ

أنغلو�صاك�صونية،  �لمنحدرين من �أ�ص������ول �

ألمانيا(  )بريطانيا، �إيرلن������د�، �إ�صكتلند�، �

�لذي������ن ي�صكلون �لي������وم �لطبقة �لحاكمة 

�صاحبة �لقر�ر في �أمريكا..

كذلك خا�س دوكتورو في معالجة ق�صايا 

مريكي �لمعا�صرة مثل �لجريمة  �لمجتمع �لأ

�لمنظمة و�ل�صماح بحيازة �ل�صالح و�لرجال 

�لمتحولين جن�صياً، و�ل�صطر�بات �ل�صيا�صية 

�لتي �صهدتها �لحرب �لباردة، فاأ�صقط على 

�أبطاله������ا نماذج م������ن �لتاري������خ، مّما جعلهم 

يرتكبون �أعمالً ويقوم������ون باأ�صياء ما كانت 

لتخط������ر لهم على بال، لكنه������ا �نطوت كلها 

على روؤية ثاقب������ة للحياة �لمعا�صرة �لز�ئفة، 

أ ذلك في رو�يته: »ر�جتايم« وفيها  كم������ا نقر�

ير�صد ��صطر�بات �جتماعية مزلزلة. و�كبت 

م�صتهل �لقرن �لع�صرين. وهذه �لرو�ية تعود 

بن������ا عقود�ً �إلى �ل������ور�ء وبالتحديد �إلى عام 

)1902م( حي������ث نرى �صخ�صي������ات �لطبقة 

أثر فيها  �لو�صط������ى تعي�س حياة مبتذل������ة ل �

أو �لروحاني������ة. وه������و م������ا نق������روؤه  للوق������ار �

�أي�صاً في رو�يته »بيلل������ي باتجيت« �لحافلة 

باللع������ب مع �لدم������ى �لميت������ة �لبائ�صة. وهنا 

أر�د دوكت������ورو �أن يح������وِّل �لرو�ية �لتاريخية  �

ا في  مَّ
أ �إل������ى لعبة فيها �صيء م������ن �ل�صادية. �

رو�يته »معر�س �لعال������م« فهي تحكي جانباً 

من م�صيرة دوكتورو �لذ�تية حيث نرى بطل 

خطبوط �لعا�صق يتحر�س  �لرو�ية �إدغ������ار �لأ

بن�صاء عاريات تحت �لماء. �أما و�لد�ه فجاء� 
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بهوي������ة د�في������د وروز مثل و�ل������دي �لموؤلف 

نف�صه، بينما حمل �ل�صقيق نف�صه في �لرو�ية 

��صم دونالد. لقد حولها دوكتورو �إلى مزيج 

م������ن �لرو�ية و�لمذك������ر�ت و�ل�صيرة �لذ�تية. 

كذلك نجد �صيئاً من هذ� �لنمط �ل�صخ�صي 

للغاية في ق�صته �لق�صيرة »و�يكفيد« حيث 

أ ما يل������ي: »�صيردد �لنا�������س �أني تخليت  نقر�

عن زوجتي، ولنفتر�������سْ بطبيعة �لحال �أني 

فعلت ذل������ك، فال�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه ما 

هو غر�صي من ه������ذ� �لِفعل؟ في �لو�قع لم 

أنوي تْركها �إّل �أن �صل�صلًة من �لظروف  أك������ن � �

�لغريب������ة قادتني �إلى ذلك بع������د )14( عاماً 

م������ن زو�جنا �لذي �أف�صى بن������ا �إلى ولدين«. 

وف������ي هذه �لق�صة لدين������ا رجل محترم ينعم 

بوظيف������ة مرموقة يح�صد عليها. ومع فقد�ن 

ثقته بزوجت������ه و�لنا�س جميعاً، و�إيمانه بعدم 

جدوى �لحياة �نزل������ق -طو�عيًة وعن طيب 

خاطر- ف������ي م�صاهد مقنعة و�قعية غا�صت 

�صفل لي�صبح  بنا في �أعم������اق عقله �إل������ى �لأ

مت�صرد�ً مهلهل �لملب�س ويقتات من �لزبالة. 

لقد �نطوت �لرو�ية على روؤية ثاقبة للحياة 

�لمعا�ص������رة �لز�ئف������ة، و�لجدي������ر بالذكر �أن 

مور  دوكتورو عندما ج������رب �أن يكتب عن �لأ

�لمعا�صرة كما فع������ل ذلك في رو�ية »مدينة 

�هلل« عجز على ما يبدو عن مجار�ة �لحا�صر 

فنزع �إل������ى �لتجريب �لحد�ث������ي و�لفانتازيا 

بطاقم������ه، فكانت �لكتابة لديه �صكاًل مقبولً 

أ�صكال �ل�صيزوفرينيا. من �

أننا في كل هذه �لرو�يات  ومن �لمالحظ �

ق و�لفن 
ّ

و�لق�ص�������س نلتق������ي بالنث������ر �لخ������ال

�لرو�ئ������ي �للذين مكنا دوكت������ورو من خاللهما 

�ل�صيط������رة على زمن تاريخي محدد، علماً �أن 

أو  أية رو�ي������ة لدوكتورو ل ت�صب������ه �لتالية لها � �

�ل�صابق������ة عليها، فكل رو�ية نجحت في توليد 

حبكته������ا �لخا�صة به������ا. وهكذ� مع كل خطوة 

أبد�ً ذ�ته  رو�ئي������ة خطاها دوكتورو لم يك������رر �

بقول������ه: »لقد كان علي �أن �أح������دد ما �أعتبره 

ن  دب كم������ا �أقع عل������ى ما �أحب������ه«. لأ م������ن �لأ

دوكت������ورو كان مهموماً حت������ى �لنخاع بق�صايا 

حري������ة �لتعبير في �لعالم من خالل �نخر�طه 

مريك������ي فقد كتب عدد�ً  ف������ي مركز »بين« �لأ

ل يُح�صى م������ن �لمقالت �لنقدية و�ل�صيا�صية 

�لمناه�صة للتطرف و�ل�صلطوية. ولهذ� �ل�صبب 

قوب������ل في عام )2004م( بردة فعل �صلبية من 

ألقاه في  طالب������ه �لجامعيين خالل خط������اب �

جامع������ة »هون�صتر�« في لون������غ �آيالند، وذلك 

مريكي جورج  عل������ى خلفية �نتقاده للرئي�س �لأ

بو�������س ب�صبب �لحرب على �لعر�ق. �إّنه بالفعل 

أي������ه، »لم ي�صتطع   لقناعاته. وبح�صب ر�
ّ
وف������ي

نَّ �لكاتب لي�س بو�صعه 
�صوى �لوفاء لقناعته« باأ

�لنبثاق من خو�ء، و�أن �لكّتاب هم �صهود عيان 

دوماً على ما يجري في مجتمعاتهم«. 
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لق������د كان دوكتورو في �أي ح������ال �ل�صاهد 

�لملك خالل زمنه. وله������ذ� �ل�صبب وّجه �إد�نة 

ل�صيا�صة بل������ده �لحالية �لقائمة على �لغطر�صة 

و�لمكابرة و�عتماد �لقوة ك�صالح ر�دع في وجه 

مريكي ين�س  �لخ�ص������وم. و�إذ� كان �لد�صتور �لأ

عل������ى �أن �لقانون ينتهي عن������د حدود �لطغيان 

فاإن دوكتورو يرى �أن �لقانون ينتهي �ليوم عند 

مريكية �لتي تظن  حدود �لوليات �لمتحدة �لأ

�أن قو�نينه������ا هي وحده������ا �لقو�نين �ل�صالحة 

ي قان������ون خارج حدودها  للبق������اء، ول يمكن لأ

بما ف������ي ذلك �لقان������ون �لدول������ي �أن يحكمها 

أي������ه، لقد غاب �لعقل  ويك������ون �صالحاً لها. وبر�

مريكي طو�ل ه������ذه �ل�صنو�ت  عن �لذه������ن �لأ

غياب������اً تاماً و�أ�صبحت �لفك������رة �لمت�صلطة هي 

�لنتقام من كل خ�ص������م ينتقدها ل�صوء �لحظ 

عبر ��صتخد�م �لقوة، وما يبرهن على ذلك هو 

�أن )�أمريكا( ر�صدت في عام )2003م( ميز�نية 

ع�صكرية قدرت ب�������)336( مليار دولر، �أي ما 

نفاق �لع�صكري �لعالمي. يعادل )43٪( من �لإ

و�أخير�ً علينا �أن نذكر �أن دوكتورو ح�صل 

أثناء حياته �لمهنية على �لعديد من �لجو�ئز  �

من بينها: جائزة »�لكتاب �لوطني«، وجائزة 

»د�ئرة نّق������اد �لكتب �لوطني������ة«، �إ�صافًة �إلى 

جائزتين من جو�ئ������ز »بن فوكنر« �لتي تُمنح 

ف�صل �لكّتاب في �أمركيا. وقبل مماته  عادًة لأ

مريكي جائزة مكتبة  بعام منحه �لكونغر�س �لأ

مريك������ي. ومن ميز�ت  دب �لأ �لكونغر�������س لالأ

أ�صد خل������ق �هلل تو��صعاً. فبعد  أنه � طبائع������ه �

�أن ��صتلم ه������ذه �لجائزة بدت عليه عالمات 

�لرجل �لعظيم �لمتو��ص������ع، �إذ قال: »�صوف 

ئ هذه �لجائ������زة قلياًل م������ن �إح�صا�صي  ته������دِّ

بال�صك في نف�صي ككاتب«.

أوبام������ا«، بقلم رلى ر��صد، تاريخ  مريكي بار�ك � - جري������دة »�لنه������ار«، مقال بعنو�ن »رحيل �لكاتب �لمف�صل ل������دى �لرئي�س �لأ

2015/7/23م.

- مجلة »�لوطن �لعربي«، تاريخ 2006/7/26م.

�صبوع �لعربي«، تاريخ )2001/1/8م(، )2000/1/8م(. - مجلة »�لأ

- جريدة »لوموند« �لفرن�صية، تاريخ 2015/7/23م.

- جريدة »�لثورة«، تاريخ 2002/6/19.

- مجلة »�لمجلة«، تاريخ )1994/5/29م(، )1994/11/5م(.

- مجلة »�أوكتوبر« �لم�صرية، تاريخ 2000/1/19م، )2001/7/23م(.

- جريدة »�لبعث«، تاريخ 2002/11/20م.

ك�صبري�س«، �لفرن�صية، تاريخ 2007/1/21م. - مجلة »�لإ

- �صحيفة »لوموند ديبلوماتيك« �لفرن�صية �ل�صهرية، عدد تموز 2005م.

المراجع
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طفال ال�سيرة والمذكرات في اأدب الأ

اأديبة ومترجمة واأ�صتاذة في جامعات عربية. ❁

طفال ال�سرية واملذكرات يف اأدب الأ

إترجمة و�إترجمة و�إعد�د: د.ملكة �أبي�ض

❁

 ال�سيرة، وال�سيرة الذاتية، والمذكرات، �سرديات. وهي تروي �سيرة حياة، اأو جزءاً من حياة 

خ�ص نف�سه.سخ�ص نف�سه.سخ�ص نف�سه. سخ�ص حقيقي. وال�سيرة الذاتية والمذكرات يكتبها ال�سخ�ص حقيقي. وال�سيرة الذاتية والمذكرات يكتبها ال� خ�ص حقيقي. وال�سيرة الذاتية والمذكرات يكتبها ال�سخ�ص حقيقي. وال�سيرة الذاتية والمذكرات يكتبها ال�س س�س�

ّلى ال�سير الحقيقّية، لذلك، لى ال�سير الحقيقية، لذلك، لى ال�سير الحقيقّية، لذلك،  اإ Fictional تمتد ال�سيرة وال�سيرة الذاتية من ال�سير التخييليةFictional تمتد ال�سيرة وال�سيرة الذاتية من ال�سير التخييليةFictional

دب التخييلي وغير التخييلي. كان هذا النوع يقع على الحدود بين الأ

حداث الت������ي يختارها من حياته،  ������ف الوقائع والل������ف الوقائع واللِّ������ف الوقائع والأ لولوؤ ول فيها المول فيها الم ّ������رات كتاب������ات ي�سّجل فيها الم������رات كتاب������ات ي�سجل فيها الم������رات كتاب������ات ي�سّج ������رات كتاب������ات ي�سجوالمذك������رات كتاب������ات ي�سجوالمذّك

امن حقائق بالتامن حقائق بالتاأكيد،  من حقائق بالتسمن حقائق بالتس سي. وهي تت�سي. وهي تت� ي. وهي تت�سي. وهي تت�س سخ�سخ� خ�سخ�س سو ملمح �سو ملمح � أ اإظهار ثيمة معينة ا صئها بغر�صئها بغر�ص ئها بغر�سئها بغر�س سبه������ا، وين�سبه������ا، وين� به������ا، وين�ويرتبه������ا، وين�ويرّت

ر من خالل الذاكرة. ر من خالل الذاكرة.ى وتف�سر من خالل الذاكرة.ى وتف�سَّ َّى وتف�سَّ ى وتف�سبنى وتف�سبنَ بنلكنها تبنلكنها تُ

وء على جانب سوء على جانب سوء على جانب  سن يلقي ال�سن يلقي ال� أ اف يمكن اف يمكن ا ف يمكن لف يمكن لِّ لولوؤ ون المون الم ام ال�سير والمذكرات في لقطات، بمعنى ام ال�سير والمذكرات في لقطات، بمعنى اأ قدوقد تقدوقد تُقدَّ

اف ساف ساف  سو ا�ستك�سو ا�ستك� أ خ�ص سخ�ص سخ�ص ا سخ�ص ما بغي������ة التمثيل لطبع هذا ال�سخ�ص ما بغي������ة التمثيل لطبع هذا ال� خ�ص ما بغي������ة التمثيل لطبع هذا ال�سخ�ص ما بغي������ة التمثيل لطبع هذا ال�س سنة من حياة �سنة من حياة � ّو مالمح معّينة من حياة �و مالمح معينة من حياة �و مالمح معّي
أ مح������دد، ا

وا عدداسوا عدداسوا عدداً من  سن يعر�سن يعر� أ لف������ون ولف������ون وؤلف������ون ا ور ي�ستطيع المور ي�ستطيع الم ر ي�ستطيع المير ي�ستطيع المَي ِهمية في حيات������ه. وفي هذه ال�ِسيهمية في حيات������ه. وفي هذه ال�سيهمية في حيات������ه. وفي هذه ال�ِس ديد السديد السديد الأ س �س � ح������دٍث
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رون  رون اللقطات في حدود مقبولة، وبذلك يوفرون اللقطات في حدود مقبولة، وبذلك يوفِّ

ي������ل التي ي�ستمتعون سي������ل التي ي�ستمتعون سي������ل التي ي�ستمتعون  سغار التفا�سغار التفا� غار التفا�سغار التفا�س ساء ال�ساء ال� ّللق������ّراء ال�للق������راء ال�للق������ّر

الة. وفي غالب سالة. وفي غالب سالة. وفي غالب  س�س� ������وا بالح������وا بالّح������وا بالأ حسحس سن ي�سن ي� أ به������ا دون ا

كل كتاب سكل كتاب سكل كتاب  سعر�ض �سي������ر اللقطات ب�سعر�ض �سي������ر اللقطات ب� عر�ض �سي������ر اللقطات ب�ُعر�ض �سي������ر اللقطات ب�حيان يعر�ض �سي������ر اللقطات ب�ُعر�ض �سي������ر اللقطات ب�ُحيان يُعر�ض �سي������ر اللقطات ب�حيان يعر�ض �سي������ر اللقطات ب�حيان يعر�ض �سي������ر اللقطات ب�ُعر�ض �سي������ر اللقطات ب�ُ الأ

كل سكل سكل  سن هذا ال�سن هذا ال� وي������ري؛ على الرغم م������ن سوي������ري؛ على الرغم م������ن سوي������ري؛ على الرغم م������ن اأ ست�ست�

أ�سا�سية  ف عل������ى اختيار جوانب لف عل������ى اختيار جوانب لِّف عل������ى اختيار جوانب ا لولوؤ ويرغم المويرغم الم

ور جوهر سور جوهر سور جوهر  سم ال�سم ال� ِّ������ة. وهكذا تق������دِّ������ة. وهكذا تق������دِّ ������ة. وهكذا تق������دس������ة. وهكذا تق������دس سف������ي الق�سف������ي الق�

اعر في اللقطة دون ا�ستخدام ساعر في اللقطة دون ا�ستخدام ساعر في اللقطة دون ا�ستخدام  سوع والم�سوع والم� وع والم�سوع والم�س سالمو�سالمو�

الكلمات. واأحياناً يتركز �سير اللقطات على 

ضخ�ضخ�ض، كما  خ�سخ�س سولى من عم������ر ال�سولى من عم������ر ال� ال�سن������وات الأ

ه������و الحال في كتاب »�ساح������ر منذ البداية: 

الطفول������ة الخارقة والختراع������ات المذهلة 

Awizard from the اإدي�س������ون ضلتوما�ضلتوما�ض

start: the Incredible boyhood
and Amazing Inventions of
Thomas Edison« كما اأن كتاب »روبرت 
Robert Burleighبورليه Robert Burleighبورليه Robert Burleigh« بعنوان »رحلة 
Langeston's Train نج�ستون بالقطارs Train نج�ستون بالقطارs Train ل

Ride« مثال ممتاز على �سير اللقطات التي 
ضخ�ضخ�ض.  خ�سخ�س سز على حدث محوري في حياة ال�سز على حدث محوري في حياة ال� ز على حدث محوري في حياة ال�تركز على حدث محوري في حياة ال�ترّك

Langeston فبالن�سبة ل�فبالن�سبة لِ� »لنج�ستون هيوز�

ل هذا الحادث رحلة القطار « يمثل هذا الحادث رحلة القطار « يمّثل هذا الحادث رحلة القطار  Hughes
يدته الجميلة »الزنجي سيدته الجميلة »الزنجي سيدته الجميلة »الزنجي  سالتي كتب فيه������ا ق�سالتي كتب فيه������ا ق�

The Negro Speaks نهارThe Negro Speaks نهارThe Negro Speaks يتحدث عن الأ

اعراساعراساعراً. ومن  سد م������ن كونه �سد م������ن كونه � د م������ن كونه �كد م������ن كونه �ّك ا« وتا« وتاأ of Rivers
لمل لمل لنج�ستون في حياته  اخالل المثال عن تاخالل المثال عن تاأ

وهو ي�صافر، تمّكن بورليه من عر�س حقائق 

أي�صاً. وكتاب �ل�صيرة  �أخرى ب�صاأن �ل�صاع������ر �

جد ل� بورلي������ه وهو: »طير�ن  �لت�صوي������ري �لأ

Night طل�صي ليلي: �إيميليا �إيرهارد تَْعبُر �لأ

 Flight: Amelia Earhard Crosses
the Atlantic«، يلتق������ط �لطير�ن �لمنفرد 
طل�صي عام )1932م(  يرهارد عبر �لأ ول لإ �لأ

آ�صرة �أجر�ها »ويندل  في نثر غنائي مع �صور �

.»Wendell Minor ماينور
أكثر كمالً تمتد على  هن������اك �ِصَير �أخرى �

�لحياة �لكاملة ل�صخ�س ما. وبع�صها مب�ّصط 

ول������ى و�لمتو�صطة،  لل�صف������وف �لمدر�صية �لأ

يعر�������س ما هو ف������ي �لو�ق������ع خال�صة لحياة 

�ل�صخ�س. �إّل �أن �لتب�صيط �ل�صديد يمكن �أن 

يُنتج �صورة ناق�صة لل�صخ�س نف�صه، وللحقبة 

مثلة �لعديدة  �لزمنية �لتي عا�س فيه������ا. و�لأ

 »David Adler لتي كتبها »د�في������د �دلر�

ولى ت�ص������ّكل �أمثلة  للق������ّر�ء م������ن �ل�صفوف �لأ
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أنها  لل�صي������رة �لمب�ّصط������ة. فعلى �لرغ������م من �

أنها تحوي �لقليل من  ت�صتن������د �إلى وقائع، �إّل �

أنها ت�صلح  �لتفا�صيل، وتقت�صر فائدتها على �

�صخا�س �لهامي������ن في �لتاريخ،  كتعريف بالأ

ويج������ادل بع�صهم ف������ي �أن تب�صيطها �ل�صديد 

ي�صل �إلى حد �لتحريف.

ومن جهة �أخرى، و�صعت »باربر� كيرلي 

Barbara Kerly« �لحائ������زة عل������ى جائزة 
ألي�س؟  �صيب������رت، كتاب: »م������ا �لعمل ب�ص������اأن �

ألي�������س روزفل������ت �لقو�عد،  كي������ف حطم������ت �

أباها �إلى �لجنون«.  و�صحرت �لعالَم، وقادت �

أة �لمثيرة  وهي تعر�س فيه حياة ه������ذه �لمر�

لالهتمام، من �لطفولة حتى �لر�صد بطريقة 

تاأ�صر �لقّر�ء �ل�صغار. فحتى �ل�ِصَير �لموّجهة 

لل�صغ������ار يمكن �أن ت�صتند �إل������ى وقائع ومو�د 

�صلية، كما فعلت  م�صتق������اة من �لم�ص������ادر �لأ

كيرل������ي. وم������ن �لطبيع������ي �أن ت�ص������م �ل�ِصَير 

كبر �صّناً قدر�ً �أكبر  �لموّجهة �إلى �لق������ّر�ء �لأ

م������ن �لحقائ������ق وم�ص������ادر �لتوثي������ق. وكتاب 

 »Russel Freedman ر��صل فريدم������ان«

 Lincoln: لر�ئع »لنكولن: �صي������رة م�صورة�

A photobiography« ي�ص������ع م������ا ي�صبه 
�صلية  �لأ �لم�ص������ادر  ل�صتخ������د�م  �لمعايي������ر 

هة للق������ّر�ء من �ل�صفوف  في �ل�ِصَي������ر �لموجَّ

�لمتو�صط������ة و�لر��صدين �ل�صغ������ار، حتى �إّنه 

ح������از على جائ������زة نيوبري ع������ام )1988م(. 

ر�صيف موثَّقة من  وهو مملوء ب�صور م������ن �لأ

م�صادر متعددة، �إ�صافة �إلى كتابته بكثير من 

�ل�صغف و�لحيوية.

بح�ص������ب مو�صوع  أي�صاً  � تتن������وع �ل�ِصَي������ر 

�لعر�س. فبع�صها يرّكز على �صخ�س و�حد، 

أو  خر �ِصَير�ً جماعية، � بينما ي�صكل بع�صها �لآ

أ�صخا�س عّدة وهذه �ل�ِصَير ترّكز  �ِصيَر�ً حول �

أ م�صت������رك �آخر. فكتاب  أو مبد� على ثيم������ة �

»تانيالي �صتون Tania Lee Stone« �لحائز 

على جائزة �صيبرت وعنو�نه »ر�ئد�ت ف�صاء 

أة تج������ر�أن على �لحلم«  عم������ا قريب: 13 �مر�

 Almost Astronauts: 13 Women
who Dared to Dream يتن������اول ن�صاء 
»عط������ارد Mercury 13 13« كمجموعة، 

ولكن������ه ي�صرح �أي�صاً خلفي������ة كل منهن بع�س 

�ل�صيء، و�لمعارك �لتي خ�صنها في جهودهن 

وليات في  لي�صبح������ن ر�ئ������د�ت �لف�ص������اء �لأ

�لوليات �لمتحدة. وكتاب »ن�صاء م�صتقاّلت: 

مالم تعرفه �إطالقاً ح������ول �لن�صاء و�لفتيات 

 Independent مريكي������ة  �لأ �لثورة  خالل 

 Dames: What you never knew
 about the Women and Girls in
the American Revolution« �ختارت 
 »Halse Anderson أندر�ص������ن »هال�������س �

�أن تنظ������ر فيه �إل������ى بط������الت �أخريات غير 

م�صهور�ت. وه������ذ� �لن�س �لفكه تكمله ر�صوم 
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»مات فولكنر Matt Faulkner« ويح�صل 

�لقّر�ء �ل�صغار فيه على معلومات حول بع�س 

�لن�صاء و�لفتيات �لمده�صات. ويلحق بالن�س 

نف�صه جدول زمني، ووقائع �إ�صافية، وقائمة 

نترنت(،  بالمر�جع، ومو�قع في �ل�صابكة )�لإ

ومالحق �أخرى.

تاريخ موجز لل�ضيرة والمذكرات للقّراء 

ال�ضغار:

في حقب������ة ما، كان ينظ������ر �إلى �ل�صيرة 

أ فيها �ل�صغار معلومات  ب�صفتها فر�صة يقر�

أ�صخا�س يمك������ن �أن يحاكوهم. فقد  ح������ول �

يحاول������ون -على �صبيل �لمث������ال- �أن يبذلو� 

أبر�هام  جه������د�ً لي�صبح������و� �صرف������اء مث������ل �

لنكولن.. وكّتاب �ل�ِصَي������ر في �لقرن �لتا�صع 

أو�ئ������ل �لقرن �لع�صري������ن لم يكتبو�  ع�ص������ر و�

�صخا�صهم.  �إّل حول �لخ�صال �لحمي������دة لأ

وخالل فترة �ل�صع������ور �لوطني �لعارم، كان 

مريكيين  بطال �لأ هوؤلء �لكّتاب يعّظمون �لأ

طفال مجموعة من  في جهد و�ع ليوّفرو� لالأ

�لنماذج – �لقدوة، وحتى لو كانت �أو�صاف 

هذه �لنماذج – �لقدوة غير �صحيحة. ولم 

نون كتبهم  و�ئ������ل ي�صمِّ يكن كّتاب �ل�ِصَير �لأ

�لمر�ج������ع �لت������ي ��صتندو� �إليه������ا. فالتوثيق 

كان ن������ادر�ً. وكان من �ل�صعب ف�صل �لو�قع 

ن معظ������م �لكّتاب لم يحاولو�  ع������ن �لر�أي لأ

عمل ذلك. فال�صي������رة كانت �أقل �أهمية من 

�لق�ص������ة، على ما يبدو. �أ�ص������ف �إلى ذلك، 

�أن معظم �ل�ِصي������ر كانت تدور حول �لرجال 

�لبي�������س �لم�صهورين، وبع�صه������ا كان ي�صّكل 

جز�ء. �صال�صل متعددة �لأ

ا �لكّت������اب �لمعا�ص������رون، فهم لح�صن  مَّ
أ �

أ�صخا�صه������م بطريقة  �لحظ، ينظ������رون �إلى �

أكثر و�قعية. ونحن ننظر �ليوم  �أقل تملّقاً، و�

�إلى �ل�ِصيرة ل كو�صيلة لتنمية �لوعي �لخلقي 

طفال ليح�صلو� على  فح�صب، بل كفر�صة لالأ

قدر م������ن �لمعرفة باأنف�صهم وه������م يتعلمون 

�صخا�س �لذين  أ�صياء ع������ن حياة وزم������ان �لأ �

أو يمار�صون تاأثير�ً جلياً في �لعالم. مار�صو� �

م������ع هذه �لنظ������رة �لمختلف������ة حول دور 

أنا�س لي�صو�  �ل�صيرة تم �إنتاج كتب ترّكز على �

نا�س عاديين  �أبطالً، فهن������اك �ليوم �ِصَي������ر لأ

معا�صري������ن يم�صون حياتهم بج������د�رة، مثل 

 ،»Claire Nivola كت������اب »كلي������ر نيف������ول

أ�صجار كينيا: ق�صة و�نجاري ماتاي  »زر�عة �

 Planting the trees of kenia: The
story of wangari Maathai«، وه������و 
أة كينّية  ق�صة م�صّورة ر�ئعة �ل�صرد حول �مر�

�صجار. ويلتحق  تجمع ن�صاء بلدها لزر�عة �لأ

بهن �أحيان������اً رجال و�أطف������ال، وحتى جنود. 

ونذكر باأن و�نج������اري ماتاي بطلة معا�صرة، 

�أحرزت جائزة نوبل لل�صالم عام )2004م(.
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وقد نما نوع �ل�صيرة حتى �أ�صبح يحتوي 

�لتنوع �لموج������ود في �لعالم. ورّبما كان هذ� 

�لنم������و لم يتم ب�صرعة كافي������ة، ولكنه لم يعد 

من �ل�صعب �إيج������اد كتب �صيرة ممتازة حول 

أو �أمريكي �أ�صلي،  �أمريكي من �أ�صل �أفريقي، �

أو  آ�صيوي، �أو لتيني، � أو �أمريكي من �أ�ص������ل � �

أنح������اء �لعالم. �إنَّ كتب �ل�صيرة  أ�صخا�س من � �

أنو�ع �لب�صر تتي������ح للقّر�ء �ل�صغار  ح������ول كل �

فه������م �لتاريخ، وفه������م �لعال������م �لمعا�صر في 

�لوقت ذ�ته.

وفي �لوقت �لحا�صر، نجد �أن بع�س كتب 

ّخاذة هي �ِصَي������ر تخييلية، تتمثل  �ل�صي������رة �لأ

ب�ص������ورة �صب������ه كلّية في محادث������ات متخيلة، 

و�أحد�ث يعاد ت�صكيلها في حياة �صخ�س ما. 

 ،»Barbara Kerly فكتاب »باربار� كيرلي

»مارك توين« �ل�صتثنائ������ي )بال�صتناد �إلى 

 The Extraordinary Mark )صوزي�

 Twain )According to Suzy(y

هو ق�صة تخييلي������ة د�خل ق�صة؛ وفيه تكتب 

�ص������وزي، �بنة مارك توي������ن، �صيرتها �لخا�صة 

أنه������ا �ل�صيرة  ع������ن و�لدها �ل�صهي������ر، موؤكدة �

كثر قرباً من������ه، وكتاب »جوزيف برو�صاك  �لأ

Joseph Bruchac بعن������و�ن بوكا هونتا�س 
Pocahontas«، �ل������ذي يروي بالتناوب في 
�لف�صول بين ب������وكا هونتا�س، وجون �صميث، 

آ�صر�ً �آخر في �ل�صيرة �لتخييلية.  ويعد عماًل �

وكال �لكتابي������ن ي�صّنفان تخيي������اًل، ولكنهما 

مبنيان جزئياً على وثائق و�قعية حول �لحياة 

�لحقيقية لل�صخ�صين. 

أي�صاً �لمذك������ر�ت، وهي �صكل  هن������اك �

من كتابة �ل�صيرة يحظى ب�صعبية متز�يدة؛ 

وفي������ه ي�صتك�ص������ف �ل�صخ�س حيات������ه )�أو 

حياتها(، وه������ي جديرة بالثق������ة، دون �أن 

تكون بال�صرورة �صحيح������ة كلياً. ومثالها 

 »Ronald Dahl مذك������ر�ت »رونالد د�هل

بعنو�ن »مزي������د من �لمعلوم������ات عن �صبي: 

 More حكاي������ات رونالد د�هل من �لطفولة

 about Boy:»Ronald Dahl's Tales
from childhood«. وهذ� �لكتاب ي�صنف 
غالباً ب�صفته تخييلياً، خالفاً لكتاب »�إديونغ 

Ed Young« »�لبيت �لذي بناه بابا: طفولة 
 The House Baba فنان ف������ي �ل�صي������ن

 Built: An Artist's Childhood in
أكثر منه  China«، �لذي ي�صنف غالباً �صيرة �
تخيياًل. مع �أن كال �لكتابين يمثالن ق�ص�صاً 

حول حياة �لموؤلفين من خالل ذكرياتهما.

�إنَّ معظ������م �ل�صير للق������ر�ء �ل�صغار حالياً 

هي �ِصَير �أ�صيلة، جيدة �لتوثيق حول �أبطالها. 

وفيه������ا كل �صيء حت������ى �لح������و�ر مبني على 

أو كتب عنهم، من  ت�صجي������ل، �أو على ما قيل، �

أ�صخا�س محددين، في زمان محدد. كما  قبل �

�أن �ل�صير تعتمد حالياً في �لغالب على �صور 
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توح������ي بالمعلومات، وت�ص������در �إما في كتب 

أو كتب عادية من �لَقْطع �لكبير.  ت�صويرية، �

و�ل�صير �لت�صويرية ذ�ت �صعبية متز�يدة، وهي 

تعر�س مو�صوعها من خالل �لن�س و�ل�صور 

 Rose مع������اً. ففي كت������اب »روزماري ب������ر�ي

 Martin »مارتن لوثر كنغ« »Mary Bray
Luther King ت�ص������ف لوح������ات »زيل������دي 
Zildi« �للحظات �لهامة في حياة كنغ ب�صكل 
ر�ئع، وتوح������ي بروح �لع�صر وبالرجل نف�صه. 

كما �أن �ل�ِصيَر �لم�صورة ت�صتخدم غالباً �صور�ً 

م������ن �ل�صجالت ووثائق �أخ������رى كالمل�صقات 

من �ل�صح������ف، لتقدم معلومات تكمل �لن�س 

وتو�صعه. وبف�صل �لو�صائل �لتي ��صتعانت بها 

ميلي�صا �صويت Melissa Sweet في كتاب 

»جين بر�يان Jane Baryan« بعنو�ن »نهر 

من �لكلمات: ق�صة ويليام كارلو�س ويليام: 

 A river of words: The story of
William Carlos William«، و�لحائز 
عل������ى جائ������زة كالديك������وت، ح�ص������ل �لِكتاب 

من �صحيف������ة نيويورك تايم�������س على مرتبة 

و�ئل عام  بين �لكت������ب �لم�صورة �لع�ص������رة �لأ

)2008م(. هذ� �لكتاب �لر�ئع مزّود بكلمات 

أبيات م������ن ق�صائده مدرجة  ل������� ويليام، م������ع �

غالباً �صمن �ل�صور �لمرفقة.

�إنَّ �ل�صي������رة �لجيدة تلق������ي �ل�صوء على 

حد�ث �لتاريخية،  �لتفاعل بين �ل�صخ�س و�لأ

وتظهر كيف يوؤثر زمن �ل�صخ�س وثقافته في 

حيات������ه )�أو حياتها(، على �لرغم من �أن هذ� 

�ل�صخ�������س نف�صه يوؤثر في زمانه، وفي ثقافة 

ذلك �لزمان.

�إنَّن������ا، في �لوق������ت �لحا�صر، محظوظون 

�صخا�س  ننا نحظى ب�ِصَير دقيق������ة، حّية، لأ لأ

�لتاريخ. وهذه �لق�ص�س تجعل �لتاريخ ياأتي 

�إلى �لقّر�ء �ل�صغار بكل حيويته.

تقويم الكيف في ال�ضير والمذكرات:

تر�ع������ى ف������ي �أدب �ل�صي������رة و�لمذكر�ت 

تية: �لمعايير �لآ

�- من حيث الدقة والتفا�شيل الجتماعية:

أَْن تكون �لق�صة مبنّية على وقائع، و�أن يتم  � *

�إثبات �لم�صادر �لمعتمدة في قائمة �لمر�جع.

أَْن تك������ون �لوقائ������ع و�لق�صة مندمجة  � *

بات�صاق دون تعثر �أو فجو�ت.

أَْن تك������ون �لتفا�صيل حيوية و�صحيحة  � *

ومرتبطة باإنجاز�ت �ل�صخ�س.

�- من حيث تو�شيف ال�شخ�س:

أَْن يك������ون طب������ع �ل�صخ�������س مو�صوفاً  � *

بعاد. ب�صكل متطور ومتعدد �لأ

أَْن يتجّنب �لموؤلف �لقو�لب �لجامدة. � *

�شلوب: �- من حيث الأ

أ�صل������وب �لكت������اب مفهوماً  أَْن يك������ون � � *

وجذ�باً.
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أَْن ت�ص������رح �لمو�صوع������ات �لمعق������دة  � *

ب�صورة منا�صبة.

�- من حيث الثيمة:

دة، تلقي  أَْن تك������ون هناك ثيم������ة موحِّ � *

�ل�صوء على �ل�صفات �لمميزة لل�صخ�س.

ي�شاح: �- من حيث و�شائل الإ

أَْن تك������ون ه������ذه �لو�صائل م������ن ر�صوم،  � *

و�ص������ور، ومقتطفات م�صاع������دة للقارئ على 

ت�صور �ل�صخ�س، و�لزمان، و�لمكان.

أَْن تلقي �ل�صوء على طبع �ل�صخ�س. � *

مثال على اأدب ال�ضيرة للنا�ضئة:

دايف الفّخاري: فنان، و�شاعر، وعبد.

Dave the potter: Artist Potter, Slave.

ف������ي ع������ام )2011م( منح������ت جمعي������ة 

مريكية جائزة »كوريتا �صكوت  �لمكتب������ات �لأ

كنغ« The coretta scott king للر�صوم 

 Brian لتو�صيحي������ة ل������ِ� »بر�يان كوليي������ر�

Collier« للر�ص������وم �لفني������ة �لت������ي زّود بها 
�ل�صي������رة �لغنائية �لتي كتبه������ا »لبان كاريك 

هيل Laban Carrick Hill« عن »د�يف 

وف������ي   .»Dave the Potter �لفّخ������اري 

�لعام نف�صه ح�ص������ل كتاب »د�يف �لفخاري: 

 Dave the Potter: :فن������ان، �صاعر، عبد

جائ������زة  عل������ى   »Artist، Poet، Slave
كالديكوت برتبة �صرف.

�إنَّ د�يف �لفخ������اري كما ي�صف هيل في 

�ل�صفحات �لخلفية �لمف�صلة للِكتاب، �صخ�س 

مريكي، مع  همية في تاريخ �لفن �لأ �صديد �لأ

أنه لم يُعرف عنه �إّل �لقليل. �

ولد د�يف في �لعبودية، في بد�ية �لقرن 

�لتا�صع ع�ص������ر، و�أ�صبح فخارياً في �إيجفيلد، 

جن������وب منطق������ة كارولدينا. و�لج������ر�ر �لتي 

�أبدعه������ا، و�ل�صتثنائي������ة بحجمها، وجمالها، 

ت�صاع������د في �لتعري������ف بالتقلي������د �لوظيفي 

ل�صنع �لجر�ر في �إيجفيلد.

�إنَّ ج������ر�ر د�يف غير عادية ب�صكل لفت، 

بي������ات �ل�صعري������ة �لتي كان  وذل������ك ب�صبب �لأ

ي�صجلها عل������ى �لعديد منها. فهناك �أكثر من 

مئة جرة موّقعة وموؤّرخة بيده، و�لعديد منها 

أبياتاً �صعرية ق�صيرة. وقد حدث ذلك  يحمل �

في حقبة تاريخية لم يكن ي�صمح فيها للعبيد 

أ�صعار  بتعلم �لقر�ءة و�لكتاب������ة. وهكذ�، فاإنَّ �

د�ي������ف، �لتي كانت تعلن ع������ن معرفته بهما، 

تكت�صب �أهمية �أكبر.

في �ل�صفح������ات �لخلفية للكتاب، ي�صرح 

�لكاتب هيل و�لر�صام كوللير �لم�صادر �لتي 

��صتعانا بها بكثير من �لتف�صيل. وياأتي بعدها 

�إعالن جذ�ب عل������ى هيئة مطوية من ثالث 

 Dave: A صفح������ات، بعنو�ن »د�يف: حياة�

life« و�لكت������اب، في �لو�ق������ع �صيرة م�صغرة، 
م فيها هيل نث������ر�ً تفا�صيل حياة د�يف  يق������دِّ
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في لغة يفهمه������ا �لقّر�ء �ل�صغ������ار ب�صهولة. 

فهو يق������ول على �صبي������ل �لمثال، م������ن �أجل 

تف�صير �ل�صبب �لكامن ور�ء عدم كتابة د�يف 

كني������ة له: )كان د�يف ي�صج������ل �أحياناً ��صمه. 

ن �لعبيد  ول، لأ فل������م يكن ل������ه �إل �ل�ص������م �لأ

ل������م يكن ي�صمح لهم بحم������ل ��صم عائلة، مثل 

عالن ب�صكل  أو »كوللير«(. ويتخلل �لإ »هيل« �

أ�صعار د�يف، لم تظهر في  جميل نماذج من �

ق�صام �لرئي�صية للكتاب. وهي تتيح للقّر�ء  �لأ

�ل�صغار روؤية تلك �لم�صادر.

عالن يفيد ب�صفت������ه تو�صعاً في  ه������ذ� �لإ

�صعار  �لحقائ������ق �لتي �لتقطت �صابق������اً في �لأ

�صل������ي. و�إ�صافة  �لغنائي������ة �صم������ن �لن�س �لأ

عالن، ي�صع هيل وكوللير مالحظات  �إلى �لإ

�صخ�صي������ة ح������ول �لبح������ث �ل������ذي �أجري������اه 

نتاج �لكتاب، و�صغفهم������ا �لخا�س بالبحث  لإ

و�لمو�ص������وع. كم������ا ي�صعان قائم������ة ق�صيرة 

بالمر�جع، و�أخرى بالمو�قع �لمتو�فرة حول 

د�يف في �ل�صابكة. وهذه �لتفا�صيل ت�صاعد 

في �لتاأكد من دقة �لمر�جع، وتزد�د �أهميتها 

بالنظر �إلى طبيعة �ل�صع������ر �لغنائي. كما �أن 

�لتفا�صيل �لت������ي تحويها �لمطوية �لتي تمتد 

على ثالث �صفحات تفيد ف������ي �صرح �لعالَم 

�لجتماعي لزمن د�يف على نحو �أف�صل.

�صع������ار �لمنتثرة في �لق�صم �لرئي�س  �إنَّ �لأ

من �لن�������س مكتوب������ة ب�صكل و��ص������ح ممّيز. 

و�صط������وره تعر�س بدق������ة، ل �لحقائق ب�صاأن 

د�ي������ف وحيات������ه فح�صب، ب������ل ت�صف جوهر 

أي�صاً. وهكذ� يفهم �لتالميذ ب�صهولة،  و�صعه �

ومن دون �أن يوؤك������د �لن�س ذلك �صر�حة، �أن 

حياة د�يف كانت �صديدة �لتحدي، و�أن �لعمل 

�لذي �أنجزه كان �صعباً �إلى حد كبير.

�إنَّ �لر�ص������وم �لتو�صيحية توحي بالر�صالة 

نف�صها، عن طري������ق �إلقاء �ل�صوء على تركيز 

د�ي������ف �ل�صديد في عمل������ه، و�لقوة �لتي كان 

علي������ه �أن يملكها للتعامل مع �لجر�ر. كما �أن 

ح �إل������ى �لقوة �لنف�صية �لتي  هذه �لر�صوم تلمِّ

أي�ص������اً. فد�يف يجري  كان علي������ه �أن يملكها �

ت�صويره بهيئ������ة جّدية ود�كنة �إلى حد بعيد. 

ل������و�ن �لم�صتخدم������ة في �ل�ص������ور معتمة  و�لأ

ومذهبة. كما �أن هن������اك في �لخلفية �صور�ً 

�أ�صغر تُظهر �لعبيد وهم منحنون فوق عملهم 

في مز�رع �لقطن، وفي �ل�صقائف و�لم�صاكن 

�لب�صيطة �لخ�صبية، �لت������ي كانت في �لغالب 

-عل������ى ما يظهر- �أحياء �لعبيد. وهناك �إلى 

عمدة،  أبي�س مزد�ن بالأ �لجانب بناء كبي������ر �

يمثِّل بيت �لمالك.

أي�صاً، وفي و�صط �لكتاب، �إعالن  وهناك �

أكث������ر تفاوؤلً، على  م������ن �صفحة و�حدة، وهو �

لم، يتو�صطه  أنه تفاوؤل م�صوب بالأ �لرغم من �

عر ي�صف ج������ّرة ي�صتطيع د�يف  بيت من �ل�صِّ

�أن يقفز فيها، ويوحي باأنها يمكن �أن تعانقه 
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�إن فعل. ه������ذه �ل�صورة تمثِّل د�يف، مغم�س 

�لعينين، وعلى �صفتيه �بت�صامة، ووجهه مملوء 

بالحنين و�لفرح معاً، وخلفه �صجرة يبرز منها 

وجوه ترمز �إلى عائلة د�يف و�أ�صدقائه. و�إلى 

ع������ر �لوحيد لد�يف  ج������و�ر �ل�صجرة بيت �ل�صِّ

أين  �صلي للكتاب: »يا للعجب! � ف������ي �لن�س �لأ

جميع �أقر�ئي/ �صد�قتي للجميع، ولكل �أمة 

 A Wonder where is« .»عل������ى ح������دة

 all my relation/ friendship to all
عالن  and، every nation –«. ه������ذ� �لإ
�لمتمّي������ز يلتقط جوهر د�ي������ف، وما نفهمه، 

ون�صتطيع ��صتخال�صه ح������ول حياته وعمله. 

د�يف �لفّخ������اري: فنان، �صاع������ر، عبد يمثل 

نموذج������اً ��صتثنائياً للجودة ف������ي كتاب �صيرة 

طفال  ت�صويري������ة، وللتمّيز بين جميع �صير �لأ

و�لنا�صئين. ومن �لن�س �لغنائي �لذي يتحدث 

عالن »�لمطوي«  مبا�صرة �إلى �لقارئ، �إلى �لإ

�لذي يغري �لقارئ بمد يديه وو�صعهما فوق 

يدي د�يف ليبدع جرة، �إلى �لبحث �لمعرو�س 

ب�صكل جي������د وقائمة �لمر�ج������ع. ويقف هذ� 

�لِكتاب بحق ب�صفته مثالً م�صّعاً.

خال�ضة:

������ر�ت ق�ص�س �لذين  تروي �ل�ِصَير و�لمذكِّ

�صّكل������و�، وي�صكلون �لتاريخ. وقر�ءة هذه �لكتب 

طفال و�لمر�هقي������ن على فهم �أن  ت�صاع������د �لأ

�لنا�س ي�صنعون �لتاريخ، و�أن هوؤلء �لنا�س لهم 

قو�هم ونقاط �صعفهم، مثلن������ا جميعاً. وفهم 

ن�صانية خلف �لعظمة يتيح للقّر�ء �أن يحلمو�  �لإ

أنها ممكنة.  باإنجاز�تهم �لخا�صة، ويدركو� �

- Lee Galda, Lawrence R. Sipe, Lawren A. Liang, Bernice E. Cullinan, 8th edition (2014), 

literature and the Child,  Wadsworth, Cengage Learning, U.S.
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باحث وكاتب �صوري. ❁
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�لتلفزيونية �لتلفزيونية �لتي تعر�ض �أفالماً �لف�ضائية �لف�ضائية � �ت �ت � �حدى �حدى �لقنو� إاهدت منذ فترة على �إاهدت منذ فترة على �إ اهدت منذ فترة على �ضاهدت منذ فترة على �ض ض �ض �

بكة ضبكة ضبكة  ض ب�ض ب� ������ن تعريفاً
َّ
������ن تعريفالذي يت�ضم������ن تعريفالذي يت�ضم
َّ
لذي يت�ضم
َّ

�
)1(

بك������ة ضبك������ة ضبك������ة �الجتماعية« ضل�ضل� ينمائي������ة ضينمائي������ة ضينمائي������ة �لفيلم �لرو�ئي »� ض�ض�

� من كتاب »ملياردير� من كتاب »ملياردير�ت  تمدضتمدضتمٌد ضلمجتمعي، وه������و م�ضلمجتمعي، وه������و م� ض»في�������ض»في�������ض بوك« وماهيتها ودورها � »في��������»في�������� �ل�ل �

إ�ضح �إ�ضح �إلى ذلك �لطالب في جامعة  كلضكلضكٍل و� ضير ب�ضير ب� ير ب�ضير ب�ض ضلالفت ي�ضلالفت ي� �لعنو�ن � ، وهذ�
)2(

دفة«ضدفة«ضدفة« ضبال�ضبال�

روعضروعضروٍع لم يكن  ضء م�ضء م� بح ثرياضبح ثرياضبح ثرياً م������ن ور� ض�ض� مريكية »م������ارك زوكيربرغ« �لذي �أ هارف������رد �الأ

ه لم نه لم نَّه لم  إئة، بل و�إئة، بل و�إ ئة، بل و�ضئة، بل و�ض ضلنا�ضلنا� �له������دف منه ربحي في �لبدء، بقدر ما كان نوعاً من لهو وعبث �

ل من نطاقه �لمحدود و�أفقه �ل�ضيق 
َّ
ل من نطاقه يتحول من نطاقه يتحو
َّ
يتحو
َّ

يتحوضيتحوض ضعه �ضعه � �ختر�ختر� � نَّ
أ ه ضه ضه – � ضهو نف�ضهو نف� ل –

َّ
ل يك������ن يتخيل يك������ن يتخي
َّ
يك������ن يتخي
َّ

�لبع�ض قد منحها  نَّ
أ إلى ظاهرة عالمية، �إلى ظاهرة عالمية، �إل������ى درجة � عى ورضعى ورضعى ور�ءهما �إ ضللذي������ن كان ي�ضللذي������ن كان ي� �

دبيات �لتي تتناول بالبحث و�لتعليق ثورة  ٍ بوك« في كثيٍر بوك« في كثيٍر من �الأ ضلفي�ضلفي�ض لق������ب: »دولة �

�الفتر�الفتر��ضية.  بكات ضبكات ضبكات �الجتماعية � ضل�ضل� �
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أث������ار ه������ذا الفيلم ف������ي نف�سي  وق������د ا

������ول والحما�س لمعرف������ة المزيد عن س������ول والحما�س لمعرف������ة المزيد عن س������ول والحما�س لمعرف������ة المزيد عن  سالف�سالف�

ية، سية، سية،  سل االجتماعي االفترا�سل االجتماعي االفترا� ل االجتماعي االفترا�سل االجتماعي االفترا�س سبكات التوا�سبكات التوا� بكات التوا�سبكات التوا�س س�س�

������ر ذوي س������ر ذوي س������ر ذوي  سب بين الب�سب بين الب� ب بين الب�ه������ا تق������رب بين الب�ه������ا تق������رِّ ِّه������ا تق������رِّ ه������ا تق������رنه������ا تق������رنَّ أ باعتب������ار ا

خبار  دة، عبر تب������ادل االأ ِّالثقاف������ات المتعدِّالثقاف������ات المتعدِّ

ر سر سر  ساركة بالحوارات، ون�ساركة بالحوارات، ون� اركة بالحوارات، ون�ساركة بالحوارات، ون�س سوالتعليق������ات والم�سوالتعليق������ات والم�

يع كافة سيع كافة سيع كافة  سم������ل الموا�سم������ل الموا� م������ل الموا�سم������ل الموا�س سحفي������ة ت�سحفي������ة ت� حفي������ة ت�سحفي������ة ت�س سمقاطع �سمقاطع �

سعر�سعر�س اأ أْن أي������ت ا ادر متنوعة، ورسادر متنوعة، ورسادر متنوعة، ورا سوم������ن م�سوم������ن م�

لت عليها من و�سائل سلت عليها من و�سائل سلت عليها من و�سائل  سالمعلومات التي ح�سالمعلومات التي ح�

اء،  اء، مام كرام القارئات والقراء، مام كرام القارئات والقرَّ َّمام كرام القارئات والقرَّ
أ عالم كافة ا االإ

اأن يجدوا في ه������ذه المقالة الفائدة  ال��ال��اًل ������ �م����م��� آ ا

كيدة والمعلومة النافعة. االأ

ا العالم اليوم ومنذ ا العالم اليوم ومنذ اأواخر القرن  س   يعي�س   يعي�س

االت ساالت ساالت  س على تقنيات االت�س على تقنيات االت� رين اعتماداسرين اعتماداسرين اعتماداً سالع�سالع�

أو   انترنت«  انترنت«  ا بكة العنكبوتية »اسبكة العنكبوتية »اسبكة العنكبوتية »االإ سالحديثة وال�سالحديثة وال�

عرف بكة الدولية للمعلومات«، والتي تعرف بكة الدولية للمعلومات«، والتي تُعرف  بكة الدولية للمعلومات«، والتي تسبكة الدولية للمعلومات«، والتي تس س»ال�س»ال�

اساساً با�سم »الويب«، الذي هو مجموعة من  سي�سي� أ ا

ة سة سة  سلكتروني������ة العامة والخا�سلكتروني������ة العامة والخا� الحا�سبات االإ

������اس������اس������اً عبر العالم، من  سها بع�سها بع� ها بع�سها بع�س س ببع�س ببع� ولةسولةسولًة سمو�سمو�

اركة في ساركة في ساركة في  سج������ل تب������ادل المعلوم������ات والم�سج������ل تب������ادل المعلوم������ات والم� أ ا

أزال الحواجز بين الدول  نعها، وهذا ما سنعها، وهذا ما سنعها، وهذا ما ا س�س�

ّواختفت الم�سافات التي تباعد بينها، مّما واختفت الم�سافات التي تباعد بينها، مما واختفت الم�سافات التي تباعد بينها، مّما 

سجعله������ا تعي�������سجعله������ا تعي�������س دورة حياٍة جدي������دة فائقة 

ى هذا اإلى  دَّ
أ اط، وبالتالي ساط، وبالتالي ساط، وبالتالي ا سالحيوية والن�سالحيوية والن�

ول تغييرات عميقة في سول تغييرات عميقة في سول تغييرات عميقة في اأنماط الحياة  سح�سح�

ول على سول على سول على  سل والح�سل والح� ل والح�سل والح�س ساليومية وطرائق التوا�ساليومية وطرائق التوا�

�لمعرف������ة وتطوير �لمعلوم������ات ومدِّ �آفاق 

�لعالق������ات بين �لنا�س �إلى ح������دٍّ لم يُ�صبق 

نَّ 
أ على مدى �صنو�ت �لب�صرية، و�إلى درجة �

ن�ص������ان �لعادي �ليوم ل يكاد ي�صتطيع �أن  �لإ

أو �أن يلحق بها، حتى �أ�صبح �ت�صاع  يتتبَّعها �

�لعلم وت�صارع �لمعرف������ة ونموهما �ل�صريع 

يعي������د�ن ت�صكيل عقولن������ا ودروب تفكيرنا، 

بم������ا في ذل������ك �ت�صاع نطاق������ات �لتو��صل 

أثُّ������ر  أ�صاليبهم������ا، و�لتا و�لت�ص������ال وتغيُّ������ر �

و�لتَّاأثير على مختلف �ل�صعد و�لم�صارب. 

نترن������ت ظهرت من������ذ بد�يات  وبتط������ور �لإ

لكترونية«   �لق������رن �لحال������ي »�لمو�ق������ع �لإ

�لتي هي مجموع������ة �صفحات مرتبطة مع 

بع�صه������ا بع�صاً ويمك������ن زيارتها و�لدخول 

عالنات ع������ن �لمنتجات  �إليه������ا، وت�صم �لإ

نات  و�لنقا�س، و�لمدوَّ وبيعها و�لمحادث������ة 

�لتي هي مو�قع ي�صرد فيها كاتبها رغباته 

مع �إمكان �ل������رد عليه، و»�صبكات �لتو��صل 
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أو�صع  �لجتماعي �لفتر��صي������ة« �لتي هي �

أكث������ر �لمو�قع �نت�ص������ار�ً و��صتمر�ر�ً على  و�

نترن������ت �نت�ص������ار�ً و��صتم������ر�ر�ً،  �صبك������ة �لإ

فر�د  لتقديمه������ا خا�صية �لتو��ص������ل بين �لأ

م  له������ا، وتقدِّ �لم�صتخدمين  و�لجماع������ات 

مكانات كتحميل  �لعديد من �لمز�ي������ا و�لإ

�ل�صور ومقاط������ع �لفيديو وتبادل بطاقات 

فر�د  �لتهنئة و�لتعليقات بين مجاميع من �لأ

خبار �ل�صادقة و�لمفبركة، وهذ�  ون�صر �لأ

أك�صبها دور�ً  �ب، و� م������ا منحها �لطابع �لجذَّ

و��صح������اً في �إح������د�ث تغيي������ر�ت ملمو�صة 

ف������ي �لحياة �ليومية لكثي������ٍر من �لنا�س في 

أنح������اء �لعالم كافة، ب������ل �إنَّها �صارت ذ�ت  �

�صعبية متز�يدة تجت������ذب �أعد�د�ً ل ح�صر 

ي������ن و�لم�صتفيدين  لها م������ن جمهور �لمتلقِّ

–ول�صيما �ل�صباب منهم- �لذين يعتمدون 
عر�ب عن ذ�تهم  عليها في �ت�صالتهم و�لإ

آر�ٍء و�أفكار  وما يختلجه������ا ويخالطها  من �

و�أحا�صي�س ب�صكٍل علني، بل �إنَّه يثير م�صاعر 

خري������ن بما يطرحونه �ص������و�ًء كان كالماً  �لآ

������ر�ً �أو معلوماٍت مثي������رٍة لل�صبهة و�ل�صك  نيِّ

و�لرتي������اب، حتى بتنا ن�صع������ر، بل و�أ�صبح 

أيامنا  أنَّن������ا نعي�س في � ذل������ك فعاًل ل قولً، �

هذه »ع�صر �ل�صبكات �لجتماعية« باأو�صع 

ما تحمل������ه هذه �لكلمات م������ن طروحاٍت، 

نه م������ن معاٍن، و�صرنا خا�صعين  وما تت�صمَّ

لتقنياته������ا وحركاته������ا �لتي تتغاي������ر تماماً 

عن و�صائ������ل �لت�صال و�لتو��صل �لمتعارف 

ألفناها وتعاي�صن������ا معها،  عليه������ا، و�لت������ي �

و�إل������ى حدِّ �إدم������ان �لبع�������س عليها، وذلك 

فكار �لمتبادلة  عبر �لعالقات �لنا�صئة و�لأ

ر�ء �لمطروحة وطبيعتها، و�لمعلومات  و�لآ

أف������كاٍر جديدة معبِّرة،  ات، و�بتكار � و�لملفَّ

و�لدعاية لعقد ن������دو�ٍت وفعاليات ثقافية 

أنا�ٍس كثيري �لعدد  وفنية وريا�صية، بي������ن �

ولكنَّهم مختلفي �لهوية و�لنتماء�ت، ودون 

�لم�صاهدة �ل�صخ�صية و�لحتكاك �لمبا�صر 

فيما بينهم، وباتو� يدخلون �إليها ب�صورهم 

أ�صمائه������م �لحقيقية دون خوٍف �أو وجل،  و�

أنَّها تتيح لمت�صفِّحيها حرية �لختيار  عد� �

لمن يريدون م�صاركتهم �هتمامهم. هوؤلء 

�صدقاء«  �لذين �صار يُطلق عليهم عادًة »�لأ

ظه������ار مدى عم������ق �لعالق������ات و�ت�صاع  لإ

ف������اق �لتي ن�صاأت ونم������ت بين جنباتهم،  �لآ

آر�ءه������م  و� مختلف������ة،  م�صاربه������م  نَّ 
أ � م������ع 

ة، �إز�ء  متباين������ة، بل متعاك�ص������ة ومت�ص������ادَّ

دة  �صكالت �لمتعدِّ �لم�صائل �لمطروحة و�لإ

و�لق�صايا �لمختلفة، ومنهم من وجد فيها 

�أ�صدقاء �لقد�مى �لذين �نقطعت عالقته 

بهم لعدم وج������ود و�صائل �ت�صالٍت متاحة، 

وف������ي �لو�ق������ع �لحقيقي ه������م لي�صو� �صوى 

�أ�صدق������اء �فتر��صيين نمو� عدد�ً و�زد�دو� 
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رقم������اً وتفاعلو� معاً و�ندمجو� مع بع�صهم 

بع�صاً في �ت�ص������الٍت �فتر��صية وعالقاٍت 

خ������ت فيما بينهم �ل�صد�قات  عابرة، فتر�صَّ

ِد مر�ت �لت�صال، وبالتالي  رت بتعدُّ وتجذَّ

فاإنَّ ه������ذه �ل�صبكات لي�صت �ص������وى مو�قع 

�إلكترونية �جتماعية فتحت ثغرة كبيرة في 

يات  فكار و�لقيم �لجتماعية وحرِّ جد�ر �لأ

�لتعبي������ر، ما يتي������ح للم�صتخ������دم �لو�قعي 

خر، وطيفاً من  �لتعامل �فتر��صياً م������ع �لآ

أكبال �لمو�جهة �لمبا�صرة، ما  ر من � �لتحرُّ

يجعله ق������ادر�ً على �لتعبير عن روؤ�ه ب�صكٍل 

أكث������ر مبا�صرًة، ويعبِّر ع������ن مكنونات ذ�ته  �

دبية �أكثر مما تتيحه �لظروف  �لفني������ة و�لأ

�لو�قعية، ناهيك عن �صعوره بعدم خ�صوعه 

لقيود �للباقة �لجتماعية �لمتعارف عليها 

في �لمقابالت �لمبا�ص������رة، وقد يلجاأ �إلى 

مر،  �لنقد و�ل�صبِّ و�ل�صت������م �إذ� �قت�صى �لأ

حيان من  وه������ذ� مما يزيد  في بع�������س �لأ

أنَّه  �صالبته في �لتعبير ع������ن �أفكاره، كما �

قاب������ٌل للك�صف عن جو�ن������ب ت�صادمية في 

أة للك�صف  خر ليمل������ك �لجر� عالقاته بالآ

عنها ف������ي �لحي������اة �لو�قعية فع������اًل، وقد 

يلج������اأ �إلى �خت������الق �صخ�صي������ة �فتر��صية 

للتعبير عن ذ�ته بحرية كاملة دون �لخوف 

أو قي������ود �لمجتمع  من رقي������ٍب �أو ح�صيب �

�لمتعارف عليها.

ول ب������دَّ �أن ن�صير �إل������ى �صبكات �لتو��صل 

ي������ن  �لمهتمِّ بع�������س  أ  ب������د� �لت������ي  �لعلمي������ة 

و�لم�صتثمري������ن �لتفكير ف������ي �إن�صائها �إن لم 

تكن قد ظه������رت فعاًل ح�ص������ب �لمعلومات 

ر �لمادة �لعلمية �لتي  �لمتو�فرة، و�لتي توفِّ

تت������ر�وح ما بين �أحدث �أخب������ار �لكت�صافات 

�لعلمي������ة ف������ي مختلف ف������روع �لعل������م، �إلى 

�صة مثل  �لمقالت �لبحثية �لعلمية �لمتخ�صِّ

أو �لتقنيات �لمتناهية �ل�صغر  علوم �لف�صاء �

و�لعل������وم �لحيوية، ما ي�ص������ع �أمام �لباحثين 

و�لعلماء وطلبة �لبحث �لعلمي مورد�ً علمياً 

غنياً ثرياً ل ين�صب من �لمعرفة �لعلمية.   

نَّ �ل�صبكات 
أ ������ا ل �صكَّ في������ه ه������و � وممَّ

�لجتماعية �لتي �صارت تربط �أنحاء �لعالم 

بع�صها مع بع�س، و�لتي ت�صهد �إقبالً �صديد�ً 

وتهافتاً متز�ي������د�ً على ��صتخد�مها، ما هي 

�إل ه������دٌر للوقت وخ�صارته، في مقابل ترك 

�لعم������ل �لجاد و�لن�صر�ف ع������ن �لو�جبات 

ة، ناهيك عن  كي������دة و�لفرو�س �لم�صتحقَّ �لأ

خبار �لمتبادلة و�لمعلومات �لمتد�ولة  نَّ �لأ
أ �

غالب������اً ما تكون غي������ر ذ�ت قيمة ول فائدة 

تُرجى من ور�ئها لتفاهتها و�صوء محتو�ها، 

ولكنَّها في �لوقت ذ�ت������ه توؤدِّي �إلى �لتناغم 

ر�������س و�ص������كان �لمعمورة،  بين �صع������وب �لأ

لف������ة  و�لأ �لمن�ص������ود  �لتق������ارب  وتحقي������ق 

أف������ر�د �لمجتمع  � �لمرج������وة، ول�صيما بين 
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خبار �لجادة  �لو�حد، من خالل تب������ادل �لأ

حا�صي�س �لفيا�صة و�لتعبير عن  و�إظه������ار �لأ

�لم�صاع������ر �لنبيلة و�لقي������م �ل�صامية، ونقل 

�ل�صور �لهادفة �صكاًل وتعليقاً و�إبد�ء �لر�أي 

كاديميين �لباحثين  حيالها، و�صارت متَّكاأً لالأ

ث كل في  ع������ن كل ما هو جدي������د ومح������دَّ

فات  أي�صاً �لتخوَّ �خت�صا�صه. ومم������ا يعيبها �

أولئك  �لو��صح������ة و�لهو�ج�س �لمريب������ة من �

أ�صر�ر  �لذين يبالغون في ك�صِف مكنوناتهم و�

حياته������م �ل�صخ�صية وعالقاتهم �لحميمية، 

وهذ� مما يتعار�س -�صكاًل وم�صموناً- مع 

ن�صانية �ل�صائدة، و�لعاد�ت  خالقي������ات �لإ �لأ

جيال  و�لتقاليد �لمرعية و�لمتو�رثة عبر �لأ

ف������ي كل مجتمع������ات �لعالم، ه������ذ� ناهيك 

عما ق������د ين�صره بع�صهم م������ن �أخباٍر ز�ئفة 

و�دعاء�ٍت باطلة وتقارير كاذبة، و�لتظاهر 

نَّ ذلك ما ه������و �إّل تعبيٌر 
خرين باأ أم������ام �لآ �

ع������ن �لحري������ة �ل�صخ�صي������ة و�لنفالت من 

قيود �لمجتمع و�أغالله، حتَّى �إنَّ هناك من 

ألغى �لمعايير  ل و� يق������ول �إنَّ �لزمن قد ب������دَّ

�ص�س �لأخالقية �لتي كانت  �لجتماعية و�لأ

�صائدة ف������ي �صتى مجتمع������ات �لعالم وبين 

ر�س، وف������ي �لمقابل هناك  كل �صع������وب �لأ

أنَّها �لر�بطة �لتي جعلت �لنا�س  من ير�ها با

يعي�صون في عالٍم �أف�صل ومجتمعاٍت �أرقى، 

ه  ن�ص������ان ميَّاٌل بفطرت������ه وِح�صِّ نَّ �لإ
أ ذل������ك �

�لطبيعي نح������و �لت�ص������ارك و�لحتكاك مع 

غيره من بني �لب�صر حتى ولو كان ل يعرفه 

�صابق������اً، وم������ا �لتطمينات �لت������ي تتعهد بها 

ف�صاح  �صركات �لتو��صل �لجتماعي بعدم �لإ

عن هويَّات �لم�صاركين هو مّما يحثُّ كثير�ً 

������ع على �لمزيد م������ن �لت�صال، �لذي  وي�صجِّ

ي�صاعد على �إدر�ك �لو�قع و��صت�صر�ف �آفاق 

نَّ هذه �لتطمينات 
أ �لم�صتقبل وتطلعاته، مع �

ق������د تخفي ور�ءها -ل ب������ل �إنَّها كذلك- ما 

ت  هو معيب وم�صين وغير �أخالقي، بالتَّن�صُّ

�صغ������اء لكلِّ ما يُقال، و�ل�صتماع لكلِّ ما  و�لإ

ر، و��صتغالل  يُحكى، و�لت�صجيل لكل ما يُ�صوَّ

ذلك لر�ص������م �ل�صيا�صات �لمعادية و�لخطط 

ا  بة، وربمَّ �م������ة و�ل�صتر�تيجيات �لمخرِّ �لهدَّ

هذ�، بل بالتاأكيد، وتحت �صعار�ٍت دينية في 

ديان كلها �ل�صماوية  نَّ �لأ
أ حيان، مع � بع�س �لأ

منها و�لو�صعية، ل تنادي �إل بالقيم �لعالية 

ف������كار �ل�صامية،  خالقية و�لأ و�لمب������ادئ �لأ

������ا �صاعد عل������ى �نت�ص������ار �لظو�هر  ه������و ممَّ

�ل�صيئة �لممقوت������ة من �لجميع، مثل �لعنف 

و�لكر�هية و�لتَّطرف ون�صر �لتفرقة و�إثارة 

�لفتن �لطائفية و�لعد�ئية وتزييف �لحقائق 

وزعزع������ة �ل�صتقر�ر، و�ص������ولً �إلى �صناعة 

�لموت، �لتي ت�صرب �أنحاء كثيرة من �لعالم 

ومنه������ا منطقتنا �لعربية، ب������دلً من �تِّ�صاع 

لف������ة و�لتاآلف، و�لمحبة و�لوئام،  م�صاحة �لأ
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م �لماأمول،  و�لت�صامح و�لم�صامح������ة، و�لتقدُّ

و�لتعاي�س �ل�صلمي، �إلى حدوٍد ل �أفق منظوٍر 

لها، وهذ� ما ين�صده ويتمنَّاه ويرغب به بنو 

�لب�صر كافًة.

ه������م: هل بلغت  وهنا يب������رز �ل�صوؤ�ل �لأ

�صبكات �لتو��ص������ل �لجتماعي �لفتر��صية 

�لم�صت������وى �لمن�ص������ود من �رتف������اع م�صتوى 

فكار وتناقل �لم�صاعر، مع ما نر�ه  تبادل �لأ

من تجاوز للقيم و�نف������الت قيود �لمجتمع 

نَّ 
أ وخروجه عن مبادئه �لأخالقية، ول�صّيما �

نَّ ذلك قد �أ�صبح �أمر�ً 
أ هناك من يتبنَّى فكرة �

و�قعياً وحقيق������ًة ر��صخة ينبغي �ل�صت�صالم 

أق������ول �إنَّها قد  �أمامه������ا. وجو�باً على ذلك �

�أ�صبح������ت بم������ا تحمله من خط������ٍط هادفة 

حد�ث  للخير وناب������ذٍة لل�صر، ودعو�ته������ا لإ

تغيير�ت �جتماعية فائقة �لجودة، وتكاتف 

�لجهود �لمبذولة لتحقيق �لفائدة �لمرجّوة 

من تطبيقات �لعل������وم و�لتقنيات �لحديثة، 

�صحاب �لكفاء�ت  من خ������الل ��صتقطابها لأ

فادة  في مختلف �لتخ�ص�صات، وبالتالي �لإ

م������ن خبر�تهم لخلق ثورٍة جديدة في �لعالم 

ر �لتقنية عالية  ������خ �لعلم �لنافع وتج������ذِّ تر�صِّ

م������ة و�لنامية  �لم�صتوى ف������ي �لدول �لمتقدِّ

عل������ى حدٍّ �ص������و�ء، وهذ� مما يفت������ح �لباب 

أولئك �لنا�س �لذين  أم������ام � على م�صر�عيه �

أنَّهم  �صين ف������ي مجتمعاتهم، مع � كان������و� مهمَّ

من �أ�صحاب �لخبر�ت �لعالية و�لم�صتويات 

م������ة، ف�صارو� ي�صاهم������ون بمناق�صة  �لمتقدِّ

أف������ر�د مجتمعهم و�لعال������م �أجمع �لم�صاكل  �

فكار �لجديدة  و�لهموم، ويتبادلون معهم �لأ

لون  و�لخبر�ت �لمكت�صبة، حتى �صارو� ي�صكِّ

جبهًة فاعلة على �متد�د �صاحة �لر�أي �لعام 

�لمحلي و�لعالم������ي، �لتي لها �لمقدرة على 

�إحد�ث تغيير�ت ملمو�صة في �لنظم �لحاكمة 

للمجتمع �صيا�صّي������اً و�قت�صادّياً و�جتماعّياً، 

بعد �أن كان نخب������ة �لمجتمع و�صفوتهم هم 

رون وي�صنِّون م������ا يجب تطبيقه  �لذي������ن يقرِّ

وما ل يجب في �لمجتم������ع، ودون �لرجوع 

غلبية �لكا�صحة من �أفر�د �لمجتمع  �إل������ى �لأ

خري������ن، �لذين لهم �لح������ق �لطبيعي �أن  �لآ

ي�صارك������و� في و�صع �لخطط و�إقر�رها �لتي 

د م�صتقبلهم، ولعلِّي  �س حاجاتهم وتحدِّ تتلمَّ

�صمى و�لمهمة  نَّ هذه هي �لوظيفة �لأ
أ �أرى �

يها �ل�صبكات �لجتماعية،  رقى �لتي توؤدِّ �لأ

أف������ر�د �لمجتمع يملكون �ل�صعور  فقد �صار �

�صي������ن �أو  أنَّه������م لي�ص������و� مهمَّ ح�صا�������س با و�لإ

م�صتبعدين، ب������ل �أ�صبحو� كياناً قائماً بذ�ته 

رة معترفاً بها،  ووجود�ً ر��صخاً وكتلًة متجذِّ

مة �لتي  ولهم دوٌر بارٌز و�إيجابي في كيان �لأ

نَّ لكل 
أ أو تنا�ٍس � ينتم������ون �إليها، دون ن�صيان �

تطور في �لتقني������ات �أعباء ناتجة عن �صوء 

م  ��صتخد�مها، فال�صخ�������س هو �لذي يتحكَّ
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بح�ص������ن ��صتخد�مه �أو عدمه حيث ل يوجد 

رقي������ب عليه �إل هو ذ�ت������ه، وكلما كان هذ� 

�ل�صخ�������س ق������ادر�ً على ُح�ص������ن ��صتخد�مه 

للكلمات و�لمعاني، كلم������ا �رتقى على �صلَِّم 

�صالمة �لمجتمع.

   ونتيجٌة طبيعية ومتو�زنة لهذ� �لنت�صار 

�لو��صع لل�صبكات �لجتماعية �لفتر��صية، 

و�لتهافت على �ل�صتف������ادة من تطبيقاتها، 

قبال على ��صتخد�مها، �أن ك�صرت  و�صدة �لإ

لو�صائل  �حتكار �لمعرفة، و�أ�صبحت رديفاً 

ع������الم �لمعا�ص������ر �لتقليدي������ة �لمعروفة  �لإ

�لتي تنقل �لخبر و�لمعلومة وتعلِّق عليهما، 

و�ص������ارت ت�صاهم في ت�صكي������ل �لر�أي �لعام 

تها في مدى  حجم  وتكوينه، ل بل �إنَّها تخطَّ

م�صاحتها وتجاوزتها باتِّ�صاع رقعتها وعمق 

تاأثيرها، وبالتالي �صار �أفر�د �لمجتمع بكلِّ 

فئاتهم و�أطيافه������م ومجاميعهم وطبقاتهم 

قادرين على �صرح �أو�صاعهم، و�لتعبير عن 

همومه������م وم�صاكلهم �لتي يعانون منها بكل 

أٍة  و�صر�حة، وفي ك�صف مو�طن �لف�صاد  جر�

أ�صكال������ه ومظاهره، وه������م �أ�صحاب  ب������كلِّ �

�لقر�ر و�ل������ر�أي و�صانعو �لخطط وو��صعو 

�ل�صتر�تيجيات �لتي تهمُّ مجتمعهم، جنباً 

�إلى جنب مع �ل�صلطات �لر�صمية �لتي كثير�ً 

ما تنظر بعين �ل�ص������كِّ و�لريبة لالنتقاد�ت 

هة لها وتتَّخ������ذ موقف �لمد�فع عن  �لموجَّ

�صيا�صاته������ا وتبري������ر خططه������ا، وقد ي�صل 

مر بها �إلى حظ������ر ��صتخد�م �ل�صبكات،  �لأ

قل فر�س قيوٍد عليها ومر�قبتها  �أو على �لأ

و�لحدِّ من �نت�صارها، وهذ� ما يمكن لنا �أن 

نطلق عليه ت�صمي������ة »�لرقابة �ل�صعبية عبر 

�صبكات �لتو��ص������ل �لجتماعي �لفتر��صية 

�قت�صادياً و�جتماعي������اً و�صيا�صياً«، بل �إنَّني 

ل »حكومة ظل«  أبال������غ �إذ� قلت �إنَّها ت�صكِّ ل �

تر�قب �أعمال �ل�صلطات ب�صكٍل �صري وعلني 

ول�صّيم������ا في �لدول �لغربي������ة، دون خ�صيٍة 

أو �لم�صاءلة، وفي �لو�قع �إن  من �لمحا�صبة �

هذ� ما تعجز عن �لقيام به مختلف و�صائل 

ع������الم �لتقليدية �أو جماعات �لمعار�صة  �لإ

�ل�صيا�صية، وبالتالي فاإنَّ هذ� جانٌب �صاطع 

�ل�صي������اء في يوٍم �صيفي لغيوم في �صمائه 

ل ل�صالح تلك �ل�صبكات. يُ�صجَّ

������ا �أهم �صبكات �لتو��صل �لجتماعي  مَّ
أ �   

�لفتر��صية فهي:

الفي�س بوك: )3(   -

ه������و �صبكة �جتماعي������ة ��صتاأثرت بقبول 

و��صتجاب������ة عدد كبير م������ن �لنا�س �ل�صباب 

�صها  �صَّ
أ ًة في جميع �أنحاء �لعالم، � منهم خا�صَّ

في �صه������ر �صباط/ فبر�ير ع������ام )2004م( 

�لطالب �ل�صاب في جامعة هارفارد »مارك 

زوكيرب������رغ« )�لمول������ود في ع������ام 1984م( 
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�لمهوو�������س ف������ي برمجة �لحا�ص������وب، حيث 

نته  ولى لفكرته، وكانت مدوَّ و�صع �للبنة �لأ

»في�س بوك« مح�صورًة في بد�يتها في نطاق 

�لجامعة وبح������دود �أ�صدقائه فقط، ولكنَّها 

�صرعان مالقت �صعبية و��صعة بين �لطلبة، 

ومنها �نطلقت نحو جامعة بو�صطن وبع�س 

نَّ 
أ �لمد�ر�س و�لمعاهد، ول������م يخطر بباله �

نة �صتجت������اح �لعالم �لفتر��صي  هذه �لمدوَّ

ت  خالل فترة زمنية ق�صي������رة جد�ً، فتخطَّ

�صهرته������ا ح������دود �لجامع������ة و�نت�صرت في 

مريكية، ولكنَّها ظلَّت مقت�صرًة  �لمد�ر�س �لأ

أنَّها  عل������ى �أعد�ٍد محدودة من �ل������زو�ر ولو �

ة، وقد قال عنها هو  ظلّت في زيادٍة م�صتمرَّ

نف�ص������ه: »لقد �أ�صح������ى كل مّنا يتحدث عن 

في�س بوك �لذي تفكر �لجامعة في �إن�صائه، 

أنَّه من �ل�صخف �أن ت�صتغرق �لجامعة  �أظ������ن �

�صنتين م������ن �أجل تنفيذ ذل������ك، �إذ باإمكاني 

أ�صبوٍع و�حد  تنفيذه باأف�ص������ل منهم وف������ي �

فق������ط« ح�صبما ورد في كتاب »ملياردير�ت 

بال�صدف������ة« لموؤلِّفه ب������ن مزريت�س، وعاونه 

�س ف������ي عل������م �لحو��صيب  طال������ٌب متخ�صِّ

أندرو ماكولم« وزمي������اله �لتوءمان  ��صم������ه »�

»د��صتي������ن وتايلر وينكليفو�������س«. في �صيف 

ع������ام )2004م( �نتقل هوؤلء �إلى كاليفورنيا 

للبحث عن م�صتثمري������ن وممولين، و�لتقو� 

�س  عم������ال بيتر فايل �ل������ذي تحمَّ برجل �لأ

للمو�صوع، وبعد م�صي �صهور عّدة �فتتحو� 

ألتو في ولية  �أول مركٍز لل�صركة ف������ي بالو �

كاليفورنيا، ثم �أخذت بالتو�صع تدريجياً.  

نة لم تحقق تفوُّقاً على  نَّ هذه �لمدوَّ
أ �إل �

خرى �لتي �صبقتها  �لمو�ق������ع �لجتماعية �لأ

مث������ل موق������ع »م������اي �صبي�س« وغي������ره حتى 

�صون  �صِّ
رها �لموؤ عام )2007م( عندم������ا طوَّ

وو�صعو� �إمكانات جيدة وجديدة لها، وهذه 

�لخا�صيِّة ز�دت من �صهرتها بحيث تجاوزت 

ى عدد �لم�صاركين  �أمريكا �إلى �لعالم، وتخطَّ

فيها �لملي������ار حالي������اً )2015م(  يزورونها 

ل  ات، وهذ� ما بدَّ با�صتمر�ر ويتبادلون �لملفَّ

أ�صاً على عق������ب، �إذ �إنَّه قد  حياة م������ارك ر�

�أ�صبح من �أ�صح������اب �لثرو�ت و�أغنى و�حد 

أبناء جيله، بعدما كان يعي�س في منزٍل  بين �

متو��صع ل تلفزي������ون فيه، حتى �إنَّ �أحدهم 

ق������د كتب عن������ه قائ������اًل: »�أ�صغ������ر ملياردير 

ع�صام������ي على مرِّ �لتاري������خ« بثروٍة و�صلت 

أربعين مليار دولر  أكثر م������ن  خم�صة و� �إلى �

�أمريك������ي )2015م(، وق������د �أعلن في �أو�خر 

عه بت�صعٍة وت�صعين من  �لعام نف�ص������ه عن تبرُّ

ثروته لم�صاريع خيرية �بتهاجاً بقدوم �بنته 

ولى »ماك�س«.    �لأ

ت ظاهرة �لفي�������س بوك �إلى  ولق������د �مت������دَّ

هوليود، �لتي �أنتجت في عام )2010م( فيلماً 

ى  دَّ
أ در�مياً يحمل ��صم: »�ل�صبكة �لجتماعية« و�
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آيزينبرغ« دور مارك، �إخر�ج  �لممث������ل »جي�صي �

ديفي������د فين�صر، �لذي ي�صرح �لق�صة �لحقيقية 

�������س �لموقع من خ������الل عر�س عالقته  �صِّ
لموؤ

بعائلته و�أ�صدقائه حت������ى �بتكاره �لذي �أ�صبح 

نترنت. ��صتند  ظاهرة غير م�صبوقة في عالم �لإ

�لفيلم عل������ى كتاب »ملياردي������ر�ت بال�صدفة« 

تاأليف »بين مزريت�س«، وترجمه و�ئل �لهاللي 

�إلى �لعربية بعنو�ن: »ق�صة �لفي�س بوك، ثورة 

وثروة«، و�أ�صدرته في عام )2011م( د�ر ن�صر 

�صطور في �لقاهرة. 

تويتر:)4(  -

هي �إحدى �صبكات �لتو��صل �لجتماعية 

�لفتر��صي������ة �لت������ي �نت�صرت ف������ي �ل�صنو�ت 

نكليزية  خيرة، ويعن������ي ��صمها في �للغة �لإ �لأ

»�لتغري������د«، و�تخذت  �لع�صف������ور رمز�ً لها، 

دين بكتابة  رة ت�صمح للمغرِّ وهي خدمة م�صغَّ

أربعين  ى �لمئة و� ر�صائل ن�صية ق�صيرة ل تتعدَّ

حرفاً للر�صالة �لو�ح������دة، وهذ� ما يمكن �أن 

نطلق عليها: »ن�ص������اً موجز�ً مكثَّفاً لتفا�صيل 

كثيرة«، �أو »خير �لكالم ما قلَّ ودل«.

بد�أ هذ� �لموقع بالظهور عام )2006م( 

مريكية  أوبفيو�س« �لأ �أقدمت �صركة »� عندما 

لكترونية  �لعاملة ف������ي مجال �لخدم������ات �لإ

على �إجر�ء بح������ث تطويري لخدمة �لتدوين 

رة وو�صعها �أمام �لم�صتخدمين، ومن  �لم�صغَّ

ثم �أخذ هذ� �لموقع بالنت�صار باعتباره خدمة 

رة. في  حديثة ف������ي مجال �لتدوينات �لم�صغَّ

�لع������ام �لتالي ف�صل������ت �ل�صركة هذه �لخدمة 

م، و��صتحدثت لها  ������رة عن �ل�صركة �لأ �لم�صغَّ

اً هو: »تويتر«. ��صماً خا�صَّ

يعم������ل موق������ع توتي������ر عن طري������ق ت�صجيل 

�لم�صتخدمين على �ل�صفحة �لرئي�صية للموقع، 

ن لديه������م ملف �صخ�ص������ي با�صم  وبذل������ك يتكوَّ

�لح�صاب، حيث تظهر �آخر �لتحديثات بترتيٍب 

زمن������ي، وبعد �أن يق������وم �لم�صتخ������دم بتحديث 

�صدقاء. حالته، تُر�صل تلك �لتحديثات �إلى �لأ

يوتيوب:)5(  -

هو �أحد �لمو�ق������ع �لجتماعية �ل�صهيرة، 

فقد ��صتطاع بفترٍة زمنية ق�صيرة �لح�صول 

عل������ى مكانٍة متقدمة �صم������ن مو�قع �صبكات 

�إمكان  �لتو��ص������ل �لجتماع������ي، فهو يتي������ح 

أو منه لعدٍد كبير من مقاطع  �لتحميل عليه �

�لفيدي������و، وهناك �أعد�ٌد كبي������رة للم�صتركين 

وي������زوره �لماليي������ن يومي������اً، وت�صتفي������د منه 

ع������الم �لتقليدي������ة بعر�س مقاطع  و�صائل �لإ

ن �صبكات مر��صليها من  �لفيديو �لتي لم تتمكَّ

�لح�صول عليها.

 بتاري������خ )2005/2/14م( ت������مَّ �إط������الق 

�لموق������ع تجريبياً من قبل ثالثة موظفين هم 

�صتيف ت�صين وجاود كريم، �للذ�ن در�صا علوم 



ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  �0�2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

ل االجتماعي االفترا�ضية: ما لها؟ ما عليها؟ضل االجتماعي االفترا�ضية: ما لها؟ ما عليها؟ضل االجتماعي االفترا�ضية: ما لها؟ ما عليها؟ ضبكات التوا�ضبكات التوا� بكات التوا�ضبكات التوا�ض ض�ض�

�لحا�صوب مع������اً في جامعة �إلين������وي، وت�صاد 

هيرل������ي �لذي در�������س �لت�صميم ف������ي جامعة 

�إنديانا في ولية بن�صلفانيا، وكانو� يعملون في 

�صركة »باي بال« في مدينة �صان برونو، ولية 

ن�صاء  مريكية، وبق������ي تحت �لإ كاليفورني������ا �لأ

حتى �صهر ني�صان �لعام نف�صه حين قام جاود 

أنا  �صيه ببثِّ فيل������م بعنو�ن »� �صِّ
كريم �أح������د موؤ

أثناء  ره في � في حديقة �لحيو�ن« �ل������ذي �صوَّ

زيارته لحديقة �لحيو�ن في �صان دييغو، وفي 

أو�خ������ر �لعام �فتتح �لموقع ر�صمياً، و�عتماد�ً  �

على تقنية »�أدوب فال�س« �لذي ينبغي وجوده 

يُّ م�صتخ������دم على جه������از �لحا�صوب 
ل������دى �أ

�لخا�س به، �صار يعر�س مقاطع متنوِّعة من 

�أفالم �ل�صينما و�لفيديو و�لمو�صيقا و�لبر�مج 

�لتلفزيونية و�لتعلمية، وف������ي عام )2006م( 

��صتََرت �صركة غوغل �لموقع باأكثر من مليار 

ون�صف �لمليار دولر �أمريكي.

يعتمد موقع )يوتيوب( قو�عد ملزمة للن�صر، 

فهي ل ت�صم������ح بو�صع �لمقاطع �لفيلمية �لتي 

أو تلك �لتي  جر�م، � ره������اب و�لإ ع على �لإ ت�صجِّ

ت�صيء �إلى �لديانات و�لمذ�هب و�ل�صخ�صيات، 

باحي������ة، وت�صتخدم �أكثر من  فالم �لإ وتمنع �لأ

خم�صي������ن لغًة م������ن لغات �لعال������م �لحيَّة. جاء 

ذلك بع������د �أن منعت بع�س �لحكومات �لموقع 

�صباٍب �عتبرتها »ل �أخالقية«. لأ

اإن�ضتغرام:)6(  -

 لق������د �صاهم������ت �لطف������رة �لهائل������ة �لتي 

نة في �أجهزة  حدثت في �لكامير�ت �لمت�صمَّ

�لهو�ت������ف �لذكية �لجديدة مث������ل »�آي فون« 

و»�آي باد« و»تطبيقات �أندرويد« وغيرها، �أن 

يُّ �صخ�س �أن يلتقط �صورة 
�أ�صبح باإم������كان �أ

يِّ مكاٍن يوجد فيه، ثم يبثُّها فور�ً على 
ف������ي �أ

ن�صتغ������ر�م، �لذي هو موقٌع  �صفحت������ه على �لإ

أ�صا�س تبادل وم�صاركة  �جتماعي يق������وم على �

�ل�ص������ور �ل�صخ�صية �لت������ي يلتقطها. في عام 

)2010م( جرى �إطالق �لموقع.

أي�صاً �صبكات �أخرى �أقل �صهرًة  وهناك �

مثل فليك������رز، ماي �صبي�������س، بو�صتيريو�س، 

ليف ب������وون، هاي فاي������ف، �أوركت، تاجد، 

لينكد �إن، وغيرها.  

د مو�ق������ع �لتو��صل �لجتماعي  ومع تعدُّ

�لفتر��صية يبرز �صوؤ�ٌل مهم: هل هناك حاجٌة 

أنَّها يمكن �ختز�لها  حقيقية للمو�قع كلها مع �

أو �صبكة و�حدة؟ وللجو�ب  في �صفحٍة و�حدة �

على ذلك �أقول ��صتناد�ً على ر�أي �لم�صتثمرين 

نترنت �لذين �بتكرو� كل تلك �ل�صبكات  في �لإ

ور�هنو� عليه������ا بثرو�تهم، و�نطالقاً من حقِّ 

�لمجتمع ف������ي �لمعرفة، �إنَّ دورها �صي�صتمر، 

وتاأثيره������ا �صيت�ص������ارع ب�صكٍل لف������ت، و�صوف 

جي������ال �ل�صاعدة �لتي  تزد�د ع������دد�ً، و�إنَّ �لأ

أنَّه������ا »�لمولدون في زمن �لتقنيات  َفت با ُو�صِ
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1- The Social Network.

2- The Accidental Billionaires.

3- Face Book.

4- Twitter.

5- You Tube.

6- Instagram.
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-    �صب������كات �لتو��ص������ل �لجتماعية، زهرة �للو، مر�م محرز، جيانا عي�ص������ى، م�صروع تخرج لنيل �إجازة في علم 

�لمكتبات و�لمعلومات، جامعة دم�صق، )2012م(.
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م������ة« ل يمكنهم �أن يتغا�صو� عن هذه  �لمتقدِّ

�لخدم������ات �لجديدة �لتعليمي������ة و�لتثقيفية، 

أ�صا�صياً ف������ي �لحياة  نَّه������ا �ص������ارت كيان������اً � لأ

أر�دو� ذل������ك �أم رف�صو�، ورغبت  �لمعا�ص������رة �

أب������ت، دون �لتغا�صي  أم � فيه������ا �أجي������اٌل �أقدم �

عن بع�س �لم������و�د ذ�ت �لطابع �ل�صلبي �لتي 

ل وزرها و��صعوها ونا�صروها، وهذ� ما  يتحمَّ

يثير �ص������وؤلً �آخر يتمحور حول من هو �أو من 

هي �لجهة �لت������ي تق�صي في �لخالفات بين 

نظمة  �لم�صتخدمين، وما ه������ي �لقو�نين و�لأ

د �لمو�د �لم�صيئ������ة؟ وكيف يمكن  �لتي تح������دِّ

�أن يعاق������ب �لم�صيء؟ ومن ه������ي �لجهة �لتي 

أ�صئلة �أطرحها  ������ذ �لعقوبة �إن ُفِر�ص������ت؟ � تنفِّ

م������ن  �أن �أج������د �لجو�ب �ل�صافي له������ا، لكنِّها 

ل م�صاح������ًة و��صعة للح������و�ر و�لمناق�صة  ت�صكِّ

ين في �لعالم �أجمع،  بين �لمعنيي������ن و�لمهتمِّ

نترنت -بمحتو�ه �لهائل من �لمعلومات-  فالإ

أٌُم لدوٍل �أخرى عديدة تكوِّن  هو دولٌة و�حدة �

نترنت �لعظمى«،  بمجموعها »�إمبر�طورية �لإ

أو »�لتحاد �لعالمي للمعلومات«.  �
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م�س. وهكذسم�س. وهكذسم�س. وهكذ�، نعرف منذ زمن �أن كوكبنا �سينتهي  سل�سل� ير سير سير � س بم�س بم� سر�سر�س مرتبط نهائياً ير سير سير �لأ س م�س م�

م�س. ولكن ثمة كوسم�س. ولكن ثمة كوسم�س. ولكن ثمة كو�رث �أخرى يمكن �أن تهدد  سل�سل� �ت �سنة، متبخر�ت �سنة، متبخر�ً ب�سبب � ون )سون )سون )7( مليار� سف������ي غ�سف������ي غ�

سر�سر�س قبل ذلك.  �لحياة على �لأ

ول )2012م(، غير �أن  أنها �ستقع في 21 كان������ون �لأ اتنب������اتنب������اأت بها قبائل »�لمايا« عل������ى �

سر�سر�س �ستموت. كانت قد ولدت منذ  كد، وكد، وؤكد، �لأ ومر مومر م نهاية �لعالم لم تحدث بعد. مع ذلك، �لأ

م�س سم�س سم�س �لفتية وب�سببها �ستزول ذ�ت يوم. كيف؟ يطلق  سل�سل� وء سوء سوء � ست تحت �ست تحت � ت تحت �ست تحت �س س مليار �سنة م�س مليار �سنة م� 4.5

دد. لي�س م�ستبعدسدد. لي�س م�ستبعدسدد. لي�س م�ستبعد�ً مثاًل �أن ي�سبب كويكب �سيار عمالق  سل�سل� � يات جدية بهذسيات جدية بهذسيات جدية بهذ� سلعلماء فر�سلعلماء فر� �

أكثر  ساء بعر�ساء بعر�س � اء بعر�ساء بعر�س سلف�سلف� وروسوروسورو� ج�سماً هائاًل قادماً من � سلكوكب. ت�سلكوكب. ت� �لكارثة �لتي �ستنهي وجود �

ل ب�سرعة )سل ب�سرعة )سل ب�سرعة )90000كم/�س������ا( يكون قد �سحق  سذ ي�سذ ي� إ؛ و�إ؛ و�إ سر�������سر�������س سكم( ينق�سكم( ينق�ّس على �لأ م������ن )10

إ( �إ( �إلى )10(  طدسطدسطد�م، خالل لحظة، �ستتحرر طاقة �أعلى بنحو)5 س�س� ي، ثم يقع سي، ثم يقع سي، ثم يقع �ل سر�سر� �لجو �لأ
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مليارات مرة من طاقة »ليتل بوي«، القنبلة 

مريكيون على هيرو�شيما  ألقاه������ا الأ التي ا

دمة من القوة شدمة من القوة شدمة من القوة  شتكون ال�شتكون ال� تكون ال�شتكون ال�ش شم(. �شم(. � عام )1945

ر�ض فوهة  ط������ح الشط������ح الشط������ح الأ شبحي������ث تحفر على �شبحي������ث تحفر على �

دمية، شدمية، شدمية،  شا الموجة ال�شا الموجة ال� ا الموجة ال�ما الموجة ال�مَّ أ قطرها )200كم(. ا

من شمن شمن  شثر للحياة �شثر للحياة � أ تدم������ر في الحال كل شتدم������ر في الحال كل شتدم������ر في الحال كل ا شف�شف�

ّلى ع������ّدلى ع������ّدة مئات من  إل اإ إل  ل شل ش ش������ف قط������ر ي�ش������ف قط������ر ي� ������ف قط������ر ي�ش������ف قط������ر ي�ش شن�شن�

اأن ما يعقب ذلك يبقى  إالكيلومت������رات. اإّل إالكيلومت������رات. 

أ. ففي الجو، تت�شكل من الق�شرة  وشوشوا ش�ش� هو الأ

ي������ة المنقذف������ة الممتزج������ة بغبار شي������ة المنقذف������ة الممتزج������ة بغبار شي������ة المنقذف������ة الممتزج������ة بغبار  شر�شر� الأ

حابةشحابةشحابٌة معتمة  شار المدم������ر �شار المدم������ر � ار المدم������ر �يار المدم������ر �ّي يشيش شالكويكب ال�شالكويكب ال�

أ تغطي مجمل الكوك������ب �شيئاً ف�شيئاً. يبدا

حينذاك »ال�شتاء النووي«، الذي يمكن اأن 

نوات، تهبط شنوات، تهبط شنوات، تهبط  شن لم يكن �شن لم يكن � تم������ر �شهوراشتم������ر �شهوراشتم������ر �شهوراً، اإ شي�شي�

الح������رارة خالل������ه )4( اإل������ى )5( درجات 

قل. و�إذ تحرم �لنباتات من �صوء  عل������ى �لأ

�ل�صم�������س �لحتمي لها، تتوق������ف �لنباتات 

عن �إكمال تركيبه������ا �ل�صوئي. وت�صطرب 

بالتدري������ج �ل�صل�صلة �لغذ�ئي������ة كلها. ومع 

�صود و�لجليدي، حين  نهاي������ة هذ� �لليل �لأ

يتبدد �لغب������ار غير �ل�صفاف، تن�صاأ ظاهرة 

م�صتنب������ت زجاجي مروعة. ف������ي �لو�قع، 

�صي�صتم������ر �لغاز �لكربون������ي �لموجود في 

�لجو عدة ع�صر�ت م������ن �آلف �ل�صنو�ت، 

م�صخناً �صطح �لكوك������ب عدة درجات من 

�لح������ر�رة ل يمكن تحمله������ا. و�لح�صيلة 

نو�ع  �لنهائية ماأ�صاوية: يختفي 75٪ من �لأ

ر�س وي�صبح نموذج م�صهد  �لحية على �لأ

�لكوكب مختلفاً تماماً. 
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فوهة عمالقة في اليوكاتان

لالقتناع �إنَّ �ل�صيناريو ل يتعلق بالخيال 

�لعلم������ي، يكفي �أن نوّج������ه �هتمامنا نحو 

م������ا حدث بالفعل من������ذ )65(مليون �صنة. 

�لفوه������ة �لبال������غ قطرها )200ك������م( �إنها 

موجودة فعاًل �صمال �صبه جزيرة »يوكاتان«، 

ف������ي �لمك�صيك. �إّنها تج�ص������د �لندبة �لتي 

ل تمحى للكارثة �لت������ي �أنهت )165(مليون 

�صن������ة من عهد �لدينا�ص������ور�ت و�لتي حثت 

على نم������و �لثدييات و��صم������ًة �لنتقال بين 

�لدور �لطبا�صيري و�لدور �لثالث من حقب 

�لحياة. حدث ذلك كله بالفعل... و�صيحدث 

ح�صاء�ت ل تت������رك �أي �صك  مج������دد�ً، و�لإ

بذل������ك. و�إذ� م������ا �قترن ر�ص������د �لكويكبات 

خ������رى �لتي تجول  �ل�صّي������ارة و�لمذنبات �لأ

في �لمجموع������ة �ل�صم�صية بعمليات �لر�صد 

�لتي ينجزها علم������اء �لفلك فاإنه يدل على 

�أن �صيئ������اً بعر�س نح������و )10كم( يتقاطع مع 

ر�س كل )100(مليون �صنة و�صطياً.  م�صار �لأ

ن وحتى ب�صع ع�صر�ت  بعبارة �أخرى، من �لآ

من ماليين �ل�صنين، يكون �أحد �إخوة �لج�صم 

أب������اد �لدينا�صور�ت قد �أعطى �إ�صارة  �لذي �

ر�س.  نو�ع �لحية على �لأ نهاية غالبية �لأ

ن  ه������ذ� �إل �إذ� �صه������د �لكوك������ب م������ن �لآ

وحتى ذ�ك �لحين نوع������اً �آخر من �لكو�رث؛ 

أو كارثة مناخية  مث������ل �نفجار بركان عمالق �

و��صعة �لنط������اق. منذ نحو )5( ماليين �صنة، 

كان م�صتوى �لبحار �أعلى من �ليوم ب�)15م(، 

نتيجة �رتف������اع �لحر�رة بمق������د�ر )2(درجة 

فقط. بعبارة �أخ������رى، تكفي درجات حر�رة 

ر�س؛ تح������ّول �لغاباِت  قليل������ة لتغيير وجه �لأ

�إلى �صحارى، و�صه������ول �لتوندر� �إلى �أدغال، 

و�لتجمع������ات �ل�صكاني������ة �ل�صاطئية �ل�صخمة 

�إلى �أماكن مغمورة بالمياه... باخت�صار، تنهي 

وجود تو�زنات كبيرة في �لكوكب، كتلك �لتي 

�صهدتها �لب�صرية من������ذ )10000(�صنة. �إذن، 

هذ� �لتهديد، في �ل�صي������اق �لحالي لحتر�ر 

�صغر بي������ن �لتهديد�ت �لتي  �لمناخ، لي�س �لأ

ر�س.  توؤثر على منظومة �لأ

يقتلها النجم الذي جعلها تولد  

ولكن �إذ� ما نجا �لكوكب من �لكويكباِت 

�ل�صّيارة، و�لبر�كين، و�لمناخ باأعجوبة خالل 

�لملي������ار �صن������ة �لقادمة، فاإنه ل������ن يفلت من 

مر بال�صم�س،  م�صي������ره �لحقيقي. �صينتهي �لأ

ر�������س بالحياة، باأن  �لنجم �ل������ذي تمن له �لأ

تقتله������ا ببطء، عل������ى نار خفيف������ة. ذلك �أن 

نجمنا لي�س فقط غير �أبدي؛ حتى �إّنه �ليوم 

في منت�صف حياته تقريباً كنجم قزم �أ�صفر، 

ويح������رق هيدروجين������ه دون ح�ص������اب، �لذي 

يحّوله �إلى هليوم بالندماج �لنووي. و�لحال 

أكث������ر فاأكثر كثافة  كذلك، علي������ه �أن ي�صبح �
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أ�ص������د حر�رة. هذه �لظاه������رة غير ملمو�صة  و�

ن وحتى  على �لم�صتوى �لب�صري، ولكن من �لآ

)1( ملي������ار �صنة، �صتك������ون ملمو�صة: �صتكون 

�صيائية �ل�صم�س قد �زد�دت جد�ً �إلى حد �أن 

�لترمومتر �صيتجاوز )100( درجة على �صطح 

ر�س. �صتك������ون �لبحار و�لمحيطات وحتى  �لأ

آن������ذ�ك و�ندثرت  �لجو كل ذل������ك قد تبخر �

�لحياة معه. 

مور �صت������زد�د �صوء�ً بعد ب�صعة  �إل �إنَّ �لأ

مليار�ت �أخرى من �ل�صنو�ت. في �لو�قع، في 

غ�صون )7( ملي������ار�ت �صنة، �صيدخل نجمنا 

نهاية حياته. �صيكون قد ��صتهلك �حتياطياته 

كله������ا من هيدروجين قلب������ه، �لذي يكون قد 

آنذ�ك م������ن �لهليوم.  ت�صكل كل������ه بالكام������ل �

خير بتاأثي������ر ثقالته هو  �صيتقل�������س ه������ذ� �لأ

نف�ص������ه. و�صيدخل �لهيدروجين �لموجود في 

أي�صاً  �لطبقات �لخارجية م������ن �ل�صم�س هو �

آنذ�ك في عملية �ندماج، مّما ي�صبب تمدد�ً  �

في هذه �لطبقات. �صتت�صخم �ل�صم�س حتى 

ت�صبح نجماً �أحم������ر عمالقاً هائاًل. �صيبتلع 

ر�س  عندئذ كوكب������ي عطارد و�لزهرة، ثم �لأ

������ر �لحر�رة،  رجح. وقتذ�ك، �صتبخِّ عل������ى �لأ

�لتي �صتبل������غ �آلف �لدرج������ات، �لمح�صو�صة 

زرق �لقديم، �ل�صخوَر  على �صطح كوكبنا �لأ

ر�س حتماً �إلى  ر�صية تماماً. و�صتتحول �لأ �لأ

غبار كوني بين �لغبار �لنجمي. وفي غ�صون 

)8(مليار�ت �صنة، بعد �أن تكون قد ��صتهلكت 

هليومها كله، �صتنهار �ل�صم�س نف�صها في نجم 

�صلية  أبي�س، جرم قو�م ن�صف كتلته �لأ قزم �

ك�صجين و�لكربون مع حجم ي�صاوي حجم  �لأ

ر�س.  كوكب �لأ

موت ال�ضم�س ي�ضتتبع موتنا

في غ�شون )�( مليار �شنة 

كوكب بال ماء وبال حياة

كلم������ا �أحرق������ت �ل�صم�س، ب������ال ح�صاب، 

�حتياطياته������ا من �لهيدروجين )�لذي تحوله 

�إل������ى هليوم بالن�صه������ار  �لن������ووي(، ت�صبح 

متنامية �لحر�رة، وت������زد�د �صيائيتها بن�صبة 

10٪ كل ملي������ار �صنة. وخ������الل )1-2( مليار 

أ�صبه باأتون  ر�س قد �أ�صبحت � �صن������ة، تكون �لأ

ت�صبح حر�رته كافية لتفكيك جزيئات �لماء 

على �صطحها. �صتتبخ������ر �لمحيطات وتغدو 

�لحي������اة كله������ا م�صتحيلة حين������ذ�ك على نار 

زرق«.  »�لكوكب �لأ

في غ�شون )�( مليارات �شنة

ت�شبح ال�شم�س عمالقًا اأحمر     

ي�صتد �حتر�ق �لطبقات �لعليا من هليوم 

�ل�صم�س؛ ويتقل�س قلبها �لهليوم ويدخل في 

عملي������ة �ن�صهار. تتحول �ل�صم�س عندئذ �إلى 

عمالق �أحمر ويت�صاعف �صعاعها 1000مرة. 

وبعد �أن ي�صبح نجمنا عمالقاً هائاًل يقذف 
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ف������ي �لف�ص������اء كمي������ات �صخمة م������ن �لمادة 

�لحارقة. و�إذ ي�صب������ح �لو�صط بين �لكو�كب 

»لزجاً« فاإنه يكب������ح �لقمر، �لذي يقترب من 

ر�س. وعندما ي�صبح جرمنا �لقمري على  �لأ

م�صاف������ة نحو )20000(ك������م، يتفكك وي�صكل 

حلقة حول كوكبنا. 

في غ�شون )�( مليارات �شنة 

ر�س متبخرة الأ

عندم������ا تتح������ول �ل�صم�س �إل������ى عمالق 

�أحم������ر، تفقد كمي������ات �صخمة م������ن مادتها 

بتاأثير حالت عدم �ل�صتقر�ر �لتي تتمخ�س 

ع������ن �إطالق رياح �صم�صي������ة قوية. و�إذ ي�صبح 

أكثر كثافة، فاإنه  ر�س � �لف�صاء �لمحي������ط بالأ

يوّلد عليها ق������وة �حتكاك يوؤدي �إلى تناق�س 

ن�صف قطر مد�رها. ذلك �إلى حد �أن كوكبنا 

يُختطف �إلى ما ور�ء �لطبقات �لعليا من جو 

�ل�صم�س، حيث توؤدي �لحر�رة �لتي تبلغ �آلف 

ر�س.  �لدرجات �إلى تبخر �صخور �صطح �لأ

�ضيناريوهات اأخرى للنهاية 

ي�شتحيل توقعها

أم بركان؟ أم كارثة مناخية � كويكب �صيار، �

تتبخر غالبية �لكويكبات �ل�صّيارة في 

�لجو، ولك������ن �إذ� ت�صورنا ج�صماً �أكبر من 

1كم تك������ون �لكارثة موؤك������دة. و�لفر�صية 

لي�صت غريبة. �إّل �أن نهاية �لعالم يمكن �أن 

تحدث �أي�صاً خالل �نطالق ثور�ن بركاني 

عم������الق �أو قد تعدم �لحي������اة بفعل كارثة 

مناخية ذ�ت بعد كوكبي.   .

- Science & Vie, hors Serie No 271, juin 2015 
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❁ �صاعر وكاتب �صوري.

كيف حدثت القطيعة العربية مع اجلماليات؟!

بداع بني التقليدي واحلداثي ح�سا�سية الإ

�أمري �سماوي
❁

-1- 

ب������ه واقعي جرى منذ عدسب������ه واقعي جرى منذ عدسب������ه واقعي جرى منذ عّدة �سنوات بي������ن العربي الذي انقطع  سق������د يكون ثمة طالق منجز و�سق������د يكون ثمة طالق منجز و�

ل الفعلي مع الجماليات عموماسل الفعلي مع الجماليات عموماسل الفعلي مع الجماليات عموماً، ومع  سعن التوا�سعن التوا�

ا من ناحية يا من ناحية ّيا من ناحية  يميّم أ بح سبح سبح ا س�س� اساساً، وبذل������ك اأ سو�سو� و�سو�س سدب خ�سدب خ� الأ

امتالك������ه للذائقة الجمالية، ومع ت�سجيل النقطة 

به الكلي عن سبه الكلي عن سبه الكلي عن  سالجوهرية عليه وه������ي انقطاعه �سالجوهرية عليه وه������ي انقطاعه �

دبية يك������ون قد ا�ست�سل������م لتوجيهات  الق������راءة الأ

خبارها  نعت منه ملحق������اسنعت منه ملحق������اسنعت منه ملحق������اً لأ سال�سيا�س������ي الت������ي �سال�سيا�س������ي الت������ي �

حت ية الت������ي �سطحت ية الت������ي �سّطحت  ية الت������ي �سطسية الت������ي �سطس سوامره������ا العر�سوامره������ا العر� االعاجل������ة وباالعاجل������ة وباأ

ذهنيت������ه واأفقدتها تلك البني������ات المعرفية التي 

ول بها وبه سول بها وبه سول بها وبه اإلى  سقلها للو�سقلها للو� قلها للو�سقلها للو�س ساجها و�ساجها و� اجها و�ساجها و�س سن�سن� كان عليه اإ

ي...ي... ي...لر�ي...ي...لر�ي...لر�لر�أ لر��لر�لر��لر���
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ن يقف �لمبدع �لعربي ونتيجة �ختالط������ات �لبنى �لمعرفية  �أف�ص������ل حالة ثقافية ع�صري������ة. و�لآ

�لعلمي������ة و�لثقافية بالفكر �ل�صيا�صي للقوى �لتي تحك������م في هذ� �لع�صر �لمفتوح لكل منتج قابل 

بد�ع عامة، في�صاب بدو�ر من �لتيه،  لالقتن������اء، و�لبيع و�لتد�ول، يق������ف  �أمام �إبد�عه خا�صة، و�لإ

دب في  أود�ه �إلى �لدرك �لمزري، و�أ�صبح �لأ دب في مقتل، و� و�ل�صجر مّما هو به، ومّما �أ�صاب �لأ

و�ص������ع من �ل�صك، و�لزدر�ء و�لنبذ، و�أ�صبح �إبد�عه مغامرة منكرة في مجتمع مغرق في �لتقليد، 

ب������د�ع و�لك�صف. فماذ� يفعل  و�ل�صته������الك مع������اً، و�لذي �أعلن �لقطيعة م������ع كل قيم �لبتكار و�لإ

�صياء �لتي ت�صتعملها، وعن تحمل  �لمبدع في هكذ� بيئة كا�صدة، وعاجزة عن تقّبل فهم طبيعة �لأ

حفظ �لمعلومات �لب�صيطة؟ بيئة جاهلية، ثابتة، �صبه ميتة عقلياً، تابعة لتحري�س �حتيالي تََغلَْغل 

أ�ص�صها، و�أوقفها على لبنته متحكماً بم�صيره������ا، وموّجهاً لحركتها، وهي  ف������ي �صميمها، وَف������ّكك �

�صار�ته وفق �أي �تجاه ي�صلكه، �إّنها بيئة �لغريزة، و�ل�صتكاته لل�صعف،  م�صت�صلم������ة خانعة، وتنقاد لإ

و�لخ������وف من �ل�صرورة. و�إّن هذه �لهزيم������ة �لو�قعية للبيئة �لجتماعية تد�خلت مع �لطموحات، 

مر �إلى تحقيق �ل�صتقر�ر،  حباط �لعام ون�صيان �لدور �لم�صتقبلي، وبالتالي �ّتجه �لأ و�أدت �إل������ى �لإ

ني، وباأي ثمن، فوقف �لمبدع �لعربي معنياً بهذ� �ل�صوء، وخا�صعاً لتلك �لموؤثر�ت �لتي  من �لآ و�لأ

دب �لذي لم يعد يثي������ر بهم �أي حنين، �أو حميمية.  م������ن نتائجه������ا: تاأكيد �لقطيعة بين �لنا�س و�لأ

هذه �لحقيقة �لمرعبة و�ل�صود�وية �لمقيتة هي �صورة حا�صر و�قع �لمجتمع �لعربي، ف�اأين يقف 

�لمب������دع منها؟ وهو من مار�س دور�ً في تاأجيج �لخطاب �لعام للو�قع منتحاًل بطولة �لفاتح، وهو 

من ��صتغّل بذلك قدر�ته كمرّوج مبتعد�ً عن توجيه موهبته �لتي تتجلى في قدرته على �أن ي�صتلهم 

أدبياً �إبد�عياً ي�صتح������ق ب�صحر جمالياته �أن ينتع�س، وفي قدرته �أن ي�صل �لكنوز  ف������ي مجتمعه فناً �

أ�صر�ره، ودرر رموزه، وباإخر�جه كل �أ�صيل وجدير ومهم �إلى  �لخافية في �إن�صانيته بكنوز �لوجود، و�

بد�ع، وهن������ا تكمن قدرته في �أن يو�كب تطّور �لحياة، ويقّدم تلك �ل�صيغ �لقادرة  حي������ز �لخلق و�لإ

�أن تزيدها روعة وبهاًء في مجتمعه؟ 
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أو �صارف على حد�ثة حقيقية تفر�س نه�صته من �لمقبرة  ل يمك������ن �لقول �إّن �لعربي �أقبل، �

�لت������ي م������ا يز�ل غاوياً، ومغتبطاً ف������ي عتمتها منذ ع�صرة قرون، وهو ما ي������ز�ل متروكاً، ومرمياً 

بالظروف نف�صها، وتحت رحمة �لعو�طف نف�صها، وعلى �لرغم من تدفق محّر�صات ومحّفز�ت 
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بد�عي، وفد�حته������ا، فاإّنها لم تخرجه من تلك �لمقبرة، ب������ل، �أ�صبح معّر�صاً لنهب  �لتفكي������ر �لإ

أنها موروثه �لتاريخي �لذي  منظ������م لتل������ك �لخ�صال �لحميدة �لتي كّيفها مع روح �لع�صر عل������ى �

دو�ت غير معهودة  يو�ج������ه به تحدي������ات مفاجئة، من �صاأنه������ا �أن تحبطه بمجرد ��صتدعائه������ا لأ

لدي������ه. لقد بقي هذ� �لعربي ب�صيطاً، وتابعاً لنم������وذج �متلك �إر�دته، وحرك مد�ركه من بو�عث 

م�صمون������ه �لمجدبة، ونظر�ً ل�صخامته كنم������وذج: وهو �لتر�ث، ونظر�ً لتعلّ������ق �لعربي به، فقد 

�أجه�������س طموحه �لح�صاري، و�لذي بد�أ عملياً بعد منت�صف �لقرن �لع�صرين على �صكل دعو�ت 

مة �لخالدة،  أنتجت �أحز�باً قومي������ة وي�صارية �نطلقت من بعث تر�ث �لأ نظري������ة و��صعة لحد�ثة، �

ول������م تدخل ف ي طرح ت�ص������ّور حقيقي للر�صالة �لجديدة، و�لتي من بنيتها �لمتالئمة مع �لبيئة 

أ�صباب �لف�صل:كعدم وجود  �لمجتمعي������ة �لحية، تنطلق ف������ي �لم�صتقبل، و�أكتفي �أن �أذكر بع�������س �

ري������ن �أو خبر�ء عالميين، وعن معرفة ودر�ية باأ�ص�س متغير�ت �لع�صر �لحديث، و�لتحولت  ُمنَظِّ

فكار..،  �لمذهلة �لتي ح�صل������ت، وتح�صل فيه، ول�صيما �لعلوم و�لكت�صاف������ات و�لبتكار�ت و�لأ

وكون �لطبق������ة �ل�صيا�صية �لنا�صئة متخلفة، ووجهت مقدر�ت بلد�نها نحو �صر�عات فيما بينها، 

دبي بال�صيا�ص������ي، وكذلك خوف هذه  ونح������و �إيج������اد حالة ��صتتباع ثقافي و�إلح������اق �لثقافي و�لأ

د�رة  أو �لنخب �لمبدع������ة، وفي �لمجالت كافة، فاأبعدتها عن �لحكم و�لإ �لطبق������ة من �لمثقف، �

�لعامة �إّما باإ�صغالها، ومن ثم تحطيمها في �صجن �لتبعية لها، حيث يحكمها، وعلى �لم�صتويات 

، �أو في �صجن معاد�ة  كاف������ة �صع������اف �لنفو�س �لجهلة �لذين عاثو� ف�صاد�ً وهدر�ً وف�ص������اًل تنموياً

بد�عي لمجتمعهم، فبق������ي متخلفاً تابعاً محكوماً  �ل�صلط������ة، مّما �صّيعهم، و�صّي������ع �لم�صتقبل �لإ

�صد تاأثير�ً، و�عتناقاً، وتعلق������اً، وممار�صة، وهو في حقيقته:  باجته������اد �لتر�ث كونه �لعقي������دة �لأ

�لتر�ث �لديني �لذي يملك نظاماً متكاماًل: نموذجاً �صابقاً للحكم وبالنتيجة، و�أمام كمٍّ �آخر من 

أ�صب������اب �لف�صل، فاإنَّ هذه �لنخب تتحمل �لم�صوؤولي������ة �لمبا�صرة كونها وقعت في �لخديعة �لتي  �

بد�عي باأن جعلتها ت�صّخر جّل عمرها، وهي تخو�س في �نخر�ط �لثقافي  ق�ص������دت �إفال�صها �لإ

بال�صيا�صي، و�صمن مفهومي �لمو�لة و�لمعاد�ة في �لعالقة مع �ل�صلطة �لتي ِكيَل لها �صيٌل جارف 

ن�صان و�لع�صر، لكنا �أمام وجهة  دبية �لتي لو كيلت �إلى مجد �لوطن و�لحياة و�لإ عمال �لأ من �لأ

�صحيح������ة، وتركت لم�صتها �لو��صحة في �لم�صاركة �لح�صاري������ة �إبد�عياً، ول يقل �صاأناً ما كتب 

�ص������د �ل�صلطة في مفاهيم ن�صال �لبطل �لثوري، و�ل�صر�ع مع �لعدو، وهنا، �صاأوؤكد �أن كل ذلك 

دبي، ولكن �ل�صيِّئ في هذ�  بد�ع �لأ دبية كان يعك�س فهماً ما لالإ �لندياح �لهائل من �لكتابات �لأ

أنه كان يبد�أ من ت�صخير هذ� �لفهم ليخدم مقت�صيات �لمفهومين �ل�صابقين. مر � �لأ
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بد�ع������ي، ما قيمته في هك������ذ� مجتمع عربي كان �ل�صع������ر ديو�ن تر�ثه  دب؛ ه������ذ� �لثقاف������ي �لإ و�لأ

�صا�س  بد�ع عموماً، ويعتبره خروجاً عن ثو�بته ذ�ت �لأ ن يحارب �لإ �لتاريخي �لعري������ق؟ �إّن مجتمعنا �لآ

بد�عي، فاإنه بقي  خر �لغريب و�قتناء �إنتاجه �لإ �لعاطف������ي �لتاريخي، وهو �إذ ر�ص������ي �أن ياألف تقليد �لآ

دبي �لحديث  بد�عية �لحقة، لذلك لم يتاأ�صل �لن�س �لأ متح�ص�صاً، وحذر�ً من �لبنى �لمهيئة لقيامته �لإ

في هكذ� مجتمع، بعد، لكونه جاء في زمن �لح�صا�صيات �لجتماعية و�ل�صيا�صية، ومبدعه رهين �لتاأثر 

ديب ذ�ت �لبنية �لقلقة،  بهذه �لح�صا�صيات فجاء ن�صاً لجوجاً لقول لينا�صبه حْكماً، �إ�صافة لذهنية �لأ

أكثرية �لمبدعين �لعرب  مر باأن � و�لمتزعزعة، و�لتابعة للح�صا�صيات �لمتغيرة بطبيعتها، وهنا ُح�ِصب �لأ

بق������و� تابعين للمتغّير و�لعار�س �ل�صيا�صي و�لجتماعي �لق�ص������ري و�ل�صطحي ل�صعف فيه ل مكان هنا 

أ�صبابه �لمعروفة للناظر، وجاءت هذه �لتبعية باإبد�عاتهم و�أقو�لهم �لمو�كبة حيث �أغلبهم  للبح������ث في �

عالم وخ�صو�ص������اً بمو�عيد �لمنا�صبات فكانو� بل�صانين: ل�صان �لكالم �ليومي  ��صتغلو� �صحفيين في �لإ

خرى باأيديولوجيا م�صك������وك بها، ول�صان �لكالم  يديولوجيا �لمح������دودة و�لملحقة هي �لأ �لملح������ق بالأ

ذ�ريين و�لتموزيين،  دب������ي �لب�صيط �إبد�عياً ك�صعر�ء جي������ل �ل�صتينات و�لمنا�صبات مّمن ي�صم������ون بالآ �لأ

دب �لملتزم بالفخر و�لحما�صة لما�صي  و�صعر�ء �لق�صايا �لمرحلية، وهز�ئمها، و�نت�صار�تها و�صعر�ء �لأ

عالمي، حيث  دباء �لر�غبين في �لح�صور �لإ مر معظم �لأ ر لهذ� �لأ مة ومجدها �لتليد، و�ُصخِّ و�أم�س �لأ

ر �ل�صعر �لتقليدي  أي�صاً، ف�ُصخِّ أنه طرح لتحول �جتماعي حد�ثي � ظهر كل منهم كابن مدلل، لما يُّدعى �

– مث������اًل - م�صِرعا �ل�صيف و�لتر�س من �صاع������ره؛ بطل �لثاأر وهو على �صهوة �لح�صان محا�صر�ً بالموت 
أ�ص�س �ل�صخ�صية �ل�صادقة، فوقعو� في  و�صرعت������ه �لمباركة، لقد جاء كالمهم تلفيقياً غير مبني عل������ى �

�لتناق�س و�لتدجين معاً، وهذ� ما �أفقدهم ثقة �لنا�س بهم و�حتر�مهم لهم، فكان ذلك محر�صاً �إ�صافياً 

دب عموماً و�ل�صعر خ�صو�صاً، وهذه كانت مع�صل������ة �لحد�ثة �لتي ُركِّز على  ح������د�ث �لقطيعة م������ع �لأ لإ

أنها حركة ت�صوي�صية، �صوهت �ل�صعر، و�أفقدته جماهيريته، حيث ل وجود  �لجديد �ل�صعري فيها، وعلى �

لنخبة �إبد�عية حقيقية، بل �أفر�د؛ �أحر�ر؛ مطرودون في مجتمع ل يرحم ثورتهم على �أدو�ت ذهنياته 

�لم�صطحة �لتي تتملكه، لذلك فاإّن �إبد�عهم بقي من�صياً ومهماًل..
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�إّن �لعربي يعي�س في كرة فارغة، وبال مركز، �إن محيط �لكرة هو �لتر�ث �لديني، وبع�س �لثقافة 

�لهام�صي������ة من �رتباط ع�صوي لفكر �لما�صي بالحا�صر، وهذ� �لمحيط كق�صرة �لبي�صة ما �إن يتلقى 

ولى حتى يت�صدع، ثم يتك�صر ثم ت�صبح �لكرة مجالً من �لوهم، وباقتناء �لعربي لثقافة  �ل�صدمات �لأ



كيف حدثت القطيعة العربية مع اجلماليات؟!

ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  ��02016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

خ������ر ونتاجه������ا مادياً، ومحاربتها معنوياً خوفاً على هويت������ه ذ�ت �لتاريخ �لمرموق، فنجده يقابلها  �لآ

أبعدته عن �لعلمية، و�لع�صرن������ة و�لعقلنة، وتركته في �أوج �نفعال  بج������الل ثقافة تاريخه، وهي �لتي �

ح������د�ث �لماأ�صاوية �لتي تو�جه������ه تجّره �إّما �إلى  عاطفت������ه، وحما�ص������ه. �إنها بذلك، و�أمام ت�صاعد �لأ

تخري������ب روح ح�صارته �لقديمة �لتي يعتز بها، وهو يجهل كنْهها، و�لكيفيات �لتي �أدت �إلى ت�صكلها، 

مل منها، فيقرر �لخروج  �إم������ا ب�صبب تفاقم �لنكبات �لتي �أدت �إلى �كت�صاف������ه ل جدو�ها، �أو خيبة �لأ

�لتام منها، لكونها تتحول �إلى عبء على كاهله، فهي �صرك ل�صطياد كل فعالية ع�صرية، وكبحها.

هن������ا �صتنت�صر قلياًل تلك �ل�صيحات �لعظيمة �لممتدة على مدى �أكثر من قرن و�لتي قالها 

�لكثي������رون وتّوجها )�صالمة مو�صى( و)ميخائيل نعيمة(.حيث يقول نعيمة في بيانه �إلى �لر�بطة 

د�ب، و�للغة �لعربية �صمن  �لقلمي������ة في �لمهج������ر:)�إّن �لروح �لتي تحاول بكل قو�ها ح�ص������ر �لآ

آد�بنا ولغتنا(. د�ئرة تقليد �لقدماء في �لمعنى و�لمبنى هي في عرفنا �صو�س، ينخر ج�صم �

ومن هنا يجب �أن ي�صع �لعربي جانباً، بل خلفه كل ذلك �لتر�ث �ل�صلبي، و�لعاجز عن �صنع 

نب�صة حياة ح�صارية، ومنتجة ع�صرياً باأي حد من حدود تحقيق روؤ�ه �لع�صرية �لحية.
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�إن �لعربي في تبعية �صبه مطلقة لذلك �لتر�ث �ل�صخم، و�لذي كان �لتعبير �لفعلي عن ح�صارة 

أنتج زهوتها، وما يز�ل هذ�  م�صكوك باإبد�عيتها من ناحية فيما �إذ� كان �لعن�صر �لعربي هو �لذي �

همال و�ل�صياع و�ل�صرقة  أو �أعيد �إحياوؤه بعد مئات �ل�صنين م������ن �لإ �لت������ر�ث حياً كزين������ة تاريخية، �

و�لن�صي������ان �لتاريخ������ي حيث كان قد �نهار �لعقل �لعربي منذ نحو ع������ام )500( هجرية بعد �صر�ع 

رهيب بين فقهاء �ل�صريعة و�لفل�صفة �إلى �أن جاء �لغز�لي بكتابيه: »تهافت �لفال�صفة و�إحياء علوم 

عمال حرية �لعقل، ول للفل�صفة، وما  �لدي������ن« �لذي تبنته �لخالفة �لعبا�صية، فلم يعد ثمة مكان لإ

ن، ولقد �أ�صبحت �لفترة �لممتدة منذ ذلك �لتاريخ،  ي������ز�ل هذ� �لو�صع �ل�صود�وي م�صتمر�ً حتى �لآ

وحت������ى منت�صف �لقرن �لع�صرين فترة مو�ت حقيقي للعق������ل، وتدهور مخيف للعاطفة .�إّنها فعاًل 

حياء للتر�ث في نهاية  مرحل������ة ع�صر �لنحط������اط، و�لتحطم �لح�صاري، وبد�أت عملية �إع������ادة �لإ

أدبية وفتية  أنه ي�صاهم في �لنه�صة، وباأنه هو �لرد �لقاتل على ثقافة � �لق������رن �لتا�صع ع�ص������ر بحجة �

وروبية  بد�ع، وهي ثقافة �لح�صارة �لأ مذهل������ة بما تنجز وتعجز في ميادين �لك�ص������ف و�لبتكار و�لإ

ولك������ن �رتباطها بال�صتعمار �أحبط محاولت �لتو��صل �لنف�صي معها، ولذلك �نت�صر �لخيار �لقائل 

نتاج ن�صخة عنها قادرة على �أن تكون معا�صرة،  باأن �لت������ر�ث �لعربي؛ قوة لقيمة حيوية محر�صة لإ

لو�ن ذ�تها، ولم يكن باإمكان �لر�ف�صين للتر�ث �أن يناورو�، فعاطفة  وحديث������ة، وبالثوب نف�صه، وبالأ
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عام������ة �لمجتمع مركزة في �صدم������ة وح�صية �لم�صتعمر، فاأ�صبحت عقوله������م ممدودة �لجذور �إلى 

هن������اك، �إلى �لقريب، و�له�������س في �لتاريخ، ولي�س �إل������ى �لبعيد و�لعميق في������ه، حيث بقي �لمو�ت 

ية �إنتاجية مهما كانت 
أ �لمجتمع������ي قائماً، في ظ������روف �جتماعية وحالة �صود�وية وقهرية ل تقبل �

محدوديتها �إذ� خالفت تل������ك �لجزئية �لمفهومية �لتي تنهجها، لقد كانت �لذهنية �لعربية تحتاج 

أنها  �إل������ى عيون، وعقول لها قدر�ت جديدة لف�س �إ�صار�ت ن�صو�س هذ� �لتر�ث �لتي عوملت على �

خذ بها كما هي مّما جعلها �أ�صناماً لها حظوتها في �أن تُعبد، فقط، وبهذه �لعبادة  جاهزة ويجب �لأ

عادة �إحياء حياته �لعقلية  ي�صتعي������د �لعربي �لبعد �لجمالي لحياته �لروحية و�لعاطفية، ول قيمة لإ

ق�صاء، فا�صتمر �لفر�غ �لمدوي، و��صتتب �ل�صمت في �لرماد م�صتهلكاً  �لتي م�صيرها �لبتذ�ل و�لإ

كل يقظة فكرية ببناه �ل�صورية، ولكن ثمة عربي؛ وهو  �لمبدع و�لذي ل ياأبه بال�صورية �لم�صتعادة 

ب������ال مغز�ه������ا �لعقلني �لتاريخي، وق������ام م�صتفيد�ً من تهافت �بن ر�صد ف������ي تهافته، وهو يرد على 

�لغز�لي، بحيث لن تتكرر تلك �لماأ�صاة مهما كان �لثمن، فالعقل هو �ل�صّيد، ومتاأكد�ً من ت�صخي�س 

�ب������ن خلدون في مقدمته للم�صتقبل، فتكاد نظر�ته �أن تك������ون نبوء�ت هذه �لحياة �لجديدة، ولكن 

�صلحة �لمدمرة لهذ� �لمحيط �لم�صتعمر �لذي  �لعربي �لمليء بالخوف من محيطه لم ينتبه �إّل لالأ

ج������اء لينهبه، فر�ح يرد عليه بلغة �ل�صيف و�لثاأر فقط، نا�صياً �أن ينهل علمه، و�أفكاره، وخبر�ته، لم 

أو تحته بكثير، ويحتاج لبد�ية جديدة وبمقومات  ينتبه �أن مجتمعه �لعربي في �ل�صفر �لتاريخي، �

تر�عي وقائع مختلفة، ولكنه مالأ �لطريق باأ�صو�ك �صحر �لما�صي حيث هنا لديه �لكثير و�لكثير؟! 

أنه بذلك �تجه �إلى �لقبر �لمحفور تحت �ل�صفر �إلى �أن �أ�صبح ر��صباً في �صخرة  وه������ل �صيكت�صف �

�صفل، �إلى �لهاوية �لتي  أو باتجاه �لأ جم������وده وتعفنه، فاأ�صبح بعد تلك �لنه�ص������ة في �تجاه عك�صي، �

لت�صمح له بالنهو�س منها، فيحتاج ليقظة حياة جديدة، تعينه على �أن يرى �صورتها �لغ�صة، وفي 

ط������ور نموها �ل�صريع، مجلوة بهيئة نادرة �لمالمح، وغنية بطموحات م�صتقبلية مرتكزة على مزيد 

أو  م������ن �لبنى و�ل������روؤى �لمنقطعة عن �لكثير من �لعرف و�لعاد�ت وع������ن �عتبار �لتر�ث منارة لها، �

خيرة  عو�م �لأ أتاح في �لأ يحم������ل ر�ية قيمها، �إّن �لتط������ور �لتكنولوجي و�نت�صار �لمعلوماتية �لو��صع �

أم������ام ذهن �لعربي ليفتح عينيه، وي�صت�صرف بو�صوح �ل�ص������ورة �لحية لماأ�صاته �لح�صارية  �لمجال �

عالم �لف�صائي �لعربي �لذي  عل������ى �لرغم من كفاء�ته �لب�صرية، وطاقاته �لمادي������ة، وقد ي�صاهم �لإ

أو ي�صتفيد منه في  نه ل يوجد تر�ث تاريخي �إعالمي يعتمد عليه � خر �لح�صاري بذلك لأ يقلّ������د �لآ

أ ي�صطر، وهو في نزعت������ه للمناف�صة �لحرة ليخ�ص�س وقتاً من بر�مجه  عالم بد� مجال������ه، وهذ� �لإ

عالن  دب، ولك������ن ل ير�هن عليه كثير�ً لكونه �لتفت �إلى عامل �لر�أي و�لحاجة �إلى �لإ للثقاف������ة و�لأ
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عالم لحتر�مها،  �لماأجور، و�لذي بدوره يتطلب جماهيرية و��صعة ذ�ت عاطفة.و�صي�صطر هذ� �لإ

خ������ذ بمنطقها، بل عاد ل�صتغاللها وتجيي�صه������ا وتغذيتها بعنا�صر من قوة �لتر�ث �لذي يتعامل  و�لأ

ن�صان هو ذ�ته، ما يز�ل �أمام �لعجز  م������ع �لحياة وكاأنها لحظة مثالي������ة عديمة �لمقت�صيات لكون �لإ

و�لهز�ئم نف�صها �لتي تتكرر في ع�صرنا هذ�، ولكن لماذ� ف�صلت �لنه�صة على �لم�صتوى �لتحديثي، 

وهل هذ� مرتبط بف�صلها �لمعرفي لعدم وجود �لنخب؟!

كان������ت �لذهنيات �لعربية م�صترخية في خدر قناعة جمودها، منتع�صة بما يدّر عليها �لتر�ث 

أُ�صبع������ت، فاكتفت بهذ� �لكم، و�لقليل من  م������ن جماليته �لم�صجع������ة للتقليد، فكاأنها نمت �إلى �أن �

�لثقافة غير �لمفيدة في هذه �لحياة �لجديدة �لمغايرة، وكاأنها بذلك خ�صعت لهزيمة ح�صارية، 

بد�عي �لفعال، �إّنها ذهنيات  خر ذ�ت �لن�صاط �لإ ف�صارت عالة، �أو متطفلة على نتاجات ثقافة �لآ

تعان������ي من �صعف �أو ق�صور قد يطيح بها، �إذ جعله������ا م�صتعبدة با�صتهالكها، بدل �أن تكون تابعة 

خر �لع�صري، وهذ� ما نلم�صه من خالل قيامها بتلّقف �صطحي وحما�صي  ومقلدة لمجمل نتاج �لآ

أو تجريبها،  دبية، وب�صكل متاأخ������ر، �أي بعد �صنو�ت طويلة م������ن ف�صلها، � لنظري������ات �لمد�ر�������س �لأ

وبحي������ث ينخف�س تاأثيرها، وظهور ما يتفوق عليها، فت�صبح �إرثاً ل يُكرر حا�صر�ً، بل وغير قابل 

أ�صا�صي يقوم على عدم �إمكانيته في �لتالوؤم مع متطلبات �لع�صر، وقد يكون �صبب  للتكر�ر لعطل �

هذ� �لعطل: عدم �لجد�رة، و�ل�صرعة في مر�عاة ذ�ئقة متوثبة، ومتحم�صة للم�صتقبل.
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أدب������ه ل�صان حال مجتمع������ه، ولم يلتقط �صه������م �لر�صالة �لموكلة  دي������ب �خت������ار �أن يكون � �لأ

�إلي������ه، بل �صّده �إلى �تجاه من �ل�صي������اع و�لبوؤ�س و�لال �نتماء، ولم تظهر مالمح هوية حقيقية 

ديب عك�س �ل�صورة �لت������ي تجري بوجهيها �لمو�لي و�لمن������اوئ، فابتعد عن �ل�صدق  لك������ون �لأ

في �لهتم������ام بم�صاعر �ل�صعب، ولم يلتفت لعو�طفه �لذ�تية، ب������ل خ�صع للتاأزمات و�لكو�رث 

�ل�صيا�صية، وكان �أدبه �صد�ها �لطفلي، ولم ي�صتفد من �لمفرز�ت �لجوهرية لِعبَرها، ولم ينتبه 

لم�صيره �لماأ�صاوي �إبد�عياً و�لذي خال�صته:عزلة وغربة وخر�ب روحي وخو�ء ح�صاري.

ق������ام كل كات������ب ليحاكي �أم�صه �لمن�صرم بال وع������ي ربِطه بالبيئة �لحا�ص������رة، فبد�أ من �صعفه 

و�صذ�جت������ه ين�صخ ويحتمي بالن�س �لتر�ثي �لمقلَّد معترفاً بق�صوره �أمام عظمته وجاهه، لم ينطلق 

كيد على  م������ن �أي نقد، بل ل مجال للنقد، ول �إمكانية لوجود ناق������د ما، وكان هذ� هو �لموؤ�صر �لأ

حيائيين، هو �صرب من  �لف�ص������ل �لذي عّبر عن نه�ص������ة مقتولة حكماً وحتماً.وكل ما قيل ع������ن �لإ

أكثر م������ن كونه مقلد�ً، وبالتالي لم يكن �أكثر من  حيائي كان نا�صخاً نّظاماً � ن �لإ �له������ذر و�لنفاق، لأ
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ه وم������زور لتفا�صير مغلوطة ومن ثم ل قيمة �إبد�عية لكتاباته م������ن �أي جن�س كانت، ول قيمة  م�ص������وِّ

آثار�ً موؤذية وخطيرة. وفي �لحقيقة  لم�صد�قيت������ه وجديته �لتي قد تكون بريئة، و�إن كان������ت تركت �

أو �لتجاهل �لعمدي للحد�ثة  بد�ع ف������ي �لوقت نف�صه، فالقطيع������ة � �إن �لعرب������ي يحارب ويحابي �لإ

أ�صير �لتر�ث  – �لع�صري������ة – �أكدت على �لفقر و�لتردي و�لنح�صار، فهو ل ي������ز�ل ثقافياً ومعرفياً �
�صلي، و�ل�صعري �لمقنن  بجناحيه �لدين������ي ذي �لتف�صير �لفقهي �لمتاأخر عن �نفتاحية �لن�������س �لأ

ب�صي������اط عرو�س )�لفر�هيدي( وبذلك ل������م يخرج من حلم �أنجز وقائع������ه تفاعُل مجتمعات كانت 

�صالمي ومرونة وتحفيز �لخالف������ة �لتي لم تكن خالفة  مت�ص������ادة ومتحاربة، فجمعه������ا �لجديد �لإ

أباحت لنف�صها ما هو محظور ب�صرور�ت �لمحدث �لذي يزيد من  ديني������ة، بل كانت خالفة مدنية �

رقي زينة �لحياة �لدنيا، فهي خالفة؛ �صلطة فتحت �لباب �أمام تحاور وتو�جه �لثقافات �لمتجاورة 

أ�صها ثقافة �لتر�ث �ليوناني �لفل�صفي و�ل�صعري  �لتي عانت في �لبد�ية من �لمنع و�لحرمان، وعلى ر�

مر في �لقرن �لثاني  و�لم�صرح������ي و�لتر�ث �لفار�صي �لممتزج بالهندي و�لمانوي، حيث تط������ور �لأ

�لهجري �أن ناف�صت هذه �لثقافات �ل�صريعة في عقر د�رها، �أي في �لجو�مع �لمعّدة لها فقط، ومن 

ر�صطوي كان يُعلم في  يتتبع مجريات هذ� �ل�صر�ع بين �ل�صريعة و�لفل�صفة، يجد �أن علم �لمنطق �لأ

م�صاج������د بغد�د عا�صمة �لخالف������ة �لعبا�صية، وب�صكل يفوق ما كان يعلم به منطق �لقر�آن و�لحديث 

أّثر على فن  ئمة، مما فتح �لمجال �أمام �زدهار فكر ح�صاري � وخطاب������ات �ل�صحابة و�لتابعين و�لأ

أنوه بم�صاهمات  �ل�صع������ر نظماً ونقد�ً، حيث �هتّمت �لفل�صفة باإيجاد منطق لنقد �ل�صعر ويكفي �أن �

كل من �لفار�بي و�بن �صينا و�لكندي و�بن ر�صد و�بن باجا و�بن حزم ..�إلخ .�إّن هذ� �لمنطق �أدخل 

�ل�صعر في مفاهيم جديدة وخا�س في تحديات �صعبة فر�صت عليه �لبحث عن �أغر��س لم ي�صبق 

ل������ه �لعم������ل في مجالها، وهنا ل يمكن �عتبار حد�ثة �أبي تمام �لوردية �صبيهة بحد�ثة ب�صار بن برد 

�ل�صوكية، ول يمكن مقارنة �صعر جوع �ل�صعاليك ب�صعر ج�صع �لقر�مطة.
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بد�عية  دب، حيث ُطِردت �لروؤى و�لت�صور�ت �لإ �إّن و�قعاً كهذ� ولمدة عقود بلبل عالقة �لنا�س بالأ

قو�ل  �لح�صاري������ة �لت������ي تر�عي وجود بيئة م������ن طموحاتها �لتغيير و�لتطوير �لفعل������ي، وحلت تلك �لأ

�لعري�صة و�لجذ�بة و�لجوفاء و�لم�صتنف������رة للعو�طف، و�أ�صبحت �أر�صية بطولية لوجوه مقّنعة تخفي 

نفو�ص������اً �صطحي������ة، ول تمل������ك �لكفاءة، فما �إن تق������وم بالعمل حتى تنجرف في رغب������ات �لتحّول غير 

ن �لق�صايا  نتاجي، ولأ �لمدرو�������س وغير �لمبرر لعدم تالوؤمه �لمجتمعي ولع������دم م�صد�قيته وف�صله �لإ

كثي������رة  ومرحلي������ة وعار�صة وموؤثرة، و�لمعار�ص������ات محكومة بالمعاد�ة، بق������ي �لو�قع عاطفي �لروؤية 
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و�لروؤي������ا، �أي �أغلب ما يقال ينتج عن ذهنية عقلية �صحلة وركيكة يغيب فيها وهج �لمبادرة �لخلْقية، 

�صاليل، متخب������ط في مغامر�ته غير مح�صوب������ة �لم�صائر، لذلك ما  وكاأن �لعرب������ي ح������يٌّ في ف�صاد �لأ

�صفل. وحتى �أ�صل �إلى نتيجة مقنعة  أ بم�صروع �آخر على �لدرج������ة �لأ �إن يف�ص������ل في م�صروع حتى يبد�

دبية يجب �أن �أو�صح �لمعاينة  لتاأثي������ر �لم�صهد �ل�صيا�صي �ل�صلبي �إن لم يك������ن �لقاتل على �لم�صهدية �لأ

�لتالية:�نهزمت ليبر�لية �لبرجو�زية منذ ن�صف قرن، و�نهزم �لي�صار منذ ربع قرن، و�نهزم �لقوميون 

مة منت�ص������رة بذكاء �أنظمة، هي  �صوليي������ون حرباً �نتحارية، و�لأ ن يخو�س �لأ �لع������رب من������ذ عقد، و�لآ

نخبُه������ا �لمعلنة �لتي تجيد في هكذ� �صياع مكين، كي������ف تبلور �صورها �لبهية، فتجعل من �إجر�ء�تها 

مان و�ل�صترخاء،  أ�صيرة للذ�ئذ �لأ منار�ت هد�ية وعزة و�صالم ل�صعوبها �لتي �قتنعت ب�صجنها �لجميل �

دبية رهن كل ه������ذه �لموبقات، فلم تعد  وللمثي������ر�ت �لكثي������رة �لتي ��صتعبدته������ا، و�أ�صبحت ذ�ئقتها �لأ

تمي������ز بي������ن �لرخي�س و�لنفي�س، بل، �نقطعت ع������ن �قتناء كل جمالي �أ�صيل، وم������ن �ل�صعب �أن تاألف 

أنه معاد لها، ولق�صاياه������ا �لعادلة؟ هذ� كله،  ر عل������ى � أو تقب������ل �أي مبدع، وهو �لذي �ُصوِّ ي �إب������د�ع، �
�أ

قدر على روؤية  كثر �خت�صا�صاً ف������ي �إبد�عه، و�لأ يعيدن������ي للترويج لفكرة �أن �لمب������دع �لحقيقي هو �لأ

أو  كاديمييون، ول رقباء �ل�صفح������ات �لثقافية، � بد�عي، ف������ال �لأ م�صتقب������ل كتابته، ووع������ي تطورها �لإ

دبي من بر�ثن  م�صتكتبوه������ا، ول �لكثيرون من �لمتدخلين �لماأمورين يقدرون عل������ى تطهير �لو�قع �لأ

دبي، ي�صترون  بد�ع �لأ �صاءة �لتي لحقته ب�صببهم، ولو و�ح������د بالمئة ممن يتدخلون باأمر �لإ �ل�ص������وء و�لإ

�لكت������ب، �أو يحر�صون �لنا�س على �صر�ئها، لعمَّ ن�صاط كان لهم فيه ف�صل، وفتح عليهم �لباب، ليثيرو� 

مّيون مو�صوعي������اً ومعرفياً، وهم من قامو�  م������ا يريدون من طروحات، ولك������ن كيف لهم هذ�، وهم �لأ

أكثر بعد�ً، وجهاًل، و�غتر�باً  �صبه بالت�صهير �لمعاَقب عليه قانوناً، فالنا�������س �صارو� � بذل������ك �لت�صويه �لأ

ع������ن ديو�ن �أمتهم، حيث �فتقرو�، و�فتقدو� للو�صائ������ل، و�لطرق �لتي تو�صلهم �إليه، وهو مبدئياً؛ ذلك 

�لكن������ز �لعظيم �لجمال؛ وهو �صر �ل�صحر �لذي يحرك متعة، وغبط������ة �إح�صا�صهم �لروحي، و�لنف�صي، 

أي�صاً. وثمة م�صيبة �أخرى هي من �رتكابات هوؤلء �لمتدخلين حين  خير يكاد �أن ينعدم فيهم � وهذ� �لأ

خبار �إنجاز�تهم ور�حو� يختلقون �لمكائد حولهم، 
حط������و� من قيمة �لمبدعين �لحقيقيين فتجاهلو� �أ

دب من �صاووهم بالمالئكة،  أنزلوهم �إلى �لح�صي�س، في حين �أخرجو� من متطفلي �لأ فخونوه������م، و�

ع������الم و�صار من تتبناه هذه �لو�صائل هو �لمبدع �لمعروف، وغالباً ما  ولم������ا �رتبط �لمبدع بو�صائل �لإ

عالمية،  أو يكتب ما يو�فق �تجاه �لخط �ل�صي�صيولوجي للو�صيلة �لإ ديب �صديق �لمحرر، � يكون هذ� �لأ

و�لت������ي تخاطب به جمهورهاً يومياً، وعربياً ل توجد و�صيلة �إعالمية ت�صتطيع �أن تدعي �أن لها ر�صالة 

م�س وما جرى فيه، وعادماً لت�صور  أو لها فقهها �لم�صتقبلي، فكل يوم تقول كالماً د�عماً لالأ م�صتقبلية، �
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دب �لذي يحاكي �لم�صاعر  عالن �لعار�س و�لعابر، وه������ي تف�صل �لأ �لغ������د، وهي – عربياً – و�صيلة لإ

ألو�ن �لمو�صة �لتي تنا�صبها، وتزين  ديب مر�عاة � �لب�صيطة، و�ل�صطحية لدى �لمتلقي، فتفر�س على �لأ

عالمية �لعربية حين �صنت حرباً �صعو�ء على �لمبدع  تطلعاتها �ليومية.ولقد ��صت�صرت هذه �لو�صائل �لإ

دب �لمن�صور، فو�جهها باكت�صاف حقيقتها وهي جوهرياً  �ل������ذي تمرد عليها وعلى �ل�صكل �لمنحط لالأ

ج  عالم �لعربية، فر�حت تروِّ �لحقيق������ة �لغبية �لتي هي �ل�صورة �لعامة للمحرر �لثقافي في و�صائل �لإ

ديب من خالل و�صفها لحياته �لمجنونة، ومن خالل ن�صر مقالت عن  دب، وتعلن قتلها لالأ لم������وت �لأ

�أعمال������ه و�ختالقها لذلك �لفهم �لتهكمي و�ل�صاخر و�ل�صاذ و�لتخريفي لمو�صوعه، ومن خالل ن�صرها 

أنه �أدب يمّثل �لمرحل������ة �لجتماعية، ومن خالل تجاهلها  لله������ذر و�لهر�ء و�ل�صطح������ي و�ل�صاذج على �

يٌّ منها، وكاأنه خطر خارجي يهدد �لوطن.
�لعمدي لنتاجه، و�أخباره �لخارجية، حيث قد يف�ّصر �أ
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ل يمك������ن �لنظر �إل������ى �لتاريخ �لعربي، ول�صيم������ا �إلى ع�صر �لزدهار �لح�ص������اري في �لقرون 

أنه يمثل وحدة متما�صكة، ومن ثم لم  ولى و�لتعامل مع ذلك �لمجتم������ع على � �لخم�ص������ة �لهجرية �لأ

آنذ�ك �صدى تاريخيا لذلك �لع�ص������ر، و�صحيح �أن ولدة �صاعر مبدع كان يمثل عيد�ً  ديب � يك������ن �لأ

�صالم، ولكن ظه������ور �أي �صاعر ل يعني �إ�صافة حقيقية �إّل بعد �لتاأكد من ح�صن ما  للقبيل������ة قبل �لإ

نتج عن تاأ�ص�صه وتكونه �ل�صخ�صي، و�صالحية �صعره لحمل بنية جديدة، �إن �هتمام �لمجتمع لن يتم 

دو�ت �لتعلم  �صكالي لهذ� �ل�صاعر، وعل������ى �لرغم من تو�فر �إمكانيات �متالكه لأ �إّل بع������د �لطرح �لإ

أنه كان مجتمعا حر�ً،  في مجتمع غني بالمبدعين �لمتاحة لهم �لفر�صة كي ي�صاركو� في بنائه، �إّل �

أ عليه  ويتعامل مع كل ظاهرة فردية مبدعة بناء على �لن�صق و�لمعيار �لموروث، وبناء على ما طر�

م������ن تطور، و�لمبدع �لمجدد ه������و من يكون جدياً في �إ�صفاء قيمة على ه������ذه �لطو�رئ �لحادثة، 

دباء في ذلك �لع�صر، و�لذين دخلو� ع�صرنا  و�لتي باتت من مكونات مجتمعه �لجديدة، و�أغلب �لأ

ه������ذ� �أو�صلهم �أدبهم �لذي تمّيز بخا�صيات غير مطروقة، ولتنوعه، حيث ل تعتبر ق�صائد �لمديح 

ذ�ت قيمة �إ�صافية له، بل - مثاًل – نجد �أهمية �لمتنبي في قدرة �إبد�عه على تعظيم �ل�صخ�صية 

ن�صاني������ة و�إ�صفاء م�صحات من �لبطول������ة و�ل�صجاعة و�لحكمة و�لرقي و�لنب������ل و�لثقافة عليها،  �لإ

و�أهمي������ة �لمعّري في ��صتخال�س جوهر هذه �ل�صخ�صية وروؤية تحولتها �ل�صريرة و�لخّيرة، و�صورة 

أبعادها �لفل�صفي������ة �لميتافيزيقية، فاأهمية حد�ثة �أبي تمام و�لبحتري تكمن في مزج  م�صائرها و�

�صياء، وبذلك �لو�صف �لظاهر�تي �لمتد�خل مع �لميتافيزيقي  ن�صانية بالف�صائل و�لأ �ل�صخ�صية �لإ

أن�صنتها. �لذي يعطي للجماد�ت بعد�ً حيوياً، ومحاكاتها ب�صكل يجعلها تاأخذ معنًى �إن�صانياً، �أي �
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ن �لحد�ثة �لعربية �لمعا�صرة  من هنا تتو�صح �أمامنا �لمهمة �لملقاة على عاتق �لمبدع �لعربي لأ

ُرِبط������ت بالحد�ثة �ل�صعرية، فال�صاعر هو �لموؤ�ص�س، وهو من ي�صكل �لهوية �لجديدة لمجتمعه، و�إن 

بد�عي، �أي؛  أو ف�صله معيار لتطور �لمجتمع. �إذن، �أ�صبح �لمبدع �أمام تحدي �لتاأ�صي�س �لإ نجاحه، �

أو �لنقد، ول�صتمر�ر �لت�صوي�س �لعاطفي �لناتج  �إب������د�ع �أدب جديد،كرد تعوي�صي لتوق������ف �لتنظير، �

ع������ن �صوء �لتقدير في طرح تطلعات �لمجتمع لروؤي������ة مالمح وعيه �لجديد، م�صتند�ً على مفاهيم 

قناعية ل�صترد�د عقلنة ممنوعة لبيئة  تي كمتخيل له قدرته �لإ بد�ع �لآ هوي������ة نا�صجة بنار ذلك �لإ

م�صتع������دة كي تحم������ل �أي معطى جديد مفرز م������ن طبيعة هذه �لحياة �لتي تنك������ر دور �أي عاطفة 

�ص������ة فعاًل لحد�ثة مجتمع عربي كاد  �صِّ
دب موؤ موروث������ة، وبالتال������ي يمكننا �لقول: كانت �إ�صافات �لأ

ن:  بد�ع كمتخيل مهياأ لتقب������ل �لعاطفة - �لتي هي حتى �لآ �أن ي�صتنه�������س حما�ص������ه كي يوقد نار �لإ

أو لتن�صاف عليها بحيث  ن تتح������ول نحو �لعقلنة � ن�صان �لعربي - لأ �ل�صيغ������ة �لمعبرة عن وجود �لإ

دنى  أو ي�صترد �صيئاً من �لتو�زن �لمفقود في بنيته �ل�صخ�صية �لتي تفتقر للحد �لأ يحق������ق �لعربي، �

م������ن �لتنا�صب بي������ن �لعقل و�لعاطفة، وهنا ورد في خاطري فهم و�صعي������ة تاريخية، تتعلق بارتباط 

�لعاطف������ي و�لعقلي معاً، بالروحي و�لج�صدي مع������اً، كمقابل تناظري �إيجابي فر�صه �لعامل �لديني 

ن�صان �لعربي �ل������ذي حين ي�صتمد روح �لمبادرة من خلط هذ� �لمفهوم  �صالمي على �لإ �لفقه������ي �لإ

�صالمية ب�صبب �صحق  أو �نطفاء �صعلة �لح�صارة �لإ �ل������ذي �أماله كمح�صلة لنتهاء �ل�صر�ع، وتوقف �

حري������ة �لعقل، فيعي وجوده وخ�صو�صيته وحريت������ه �لذ�تية، ويرى �لحياة من منظار �إبد�عي ي�صمو 

بمجتمع������ه نحو معالم������ه �لمثلى، و�لتي يوؤ�ص�صها منطقاً ع�صرياً جدي������د�ً تكّون هويته �لتي تت�صف 

بخا�صيات �صماتها �لنابعة من بيئته.
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دبي بال�صيا�صي و�لتاريخي، �إن �لو�قع  كل كالمي، في �لفقر�ت �ل�صابقة، �ن�صّب على تد�خل �لأ

�صئلة، فالمجتمع بال م�صتقبل، ول يملك �لخطط �لتي  �لجتماعي عيار لقر�ءة �لرد على هذه �لأ

أديبه م�صاب  تعي حيوي������ة حا�صره، وهو يتلقى �صدمات حقيقية ت�صيب عو�طفه ف������ي مقتلها، و�

أ يتفتق  أية درجة على �ل�صلّم �لح�صاري، �إن وعياً ما، بد� بد�عي، في �أن يرتقي به � باإحباط ف�صله �لإ

خر ب�صالحها  ف������ي �صمائر �لعو�طف �لتي ما تز�ل في ردتها �لظالمية عاج������زة عن م�صارعة �لآ

خر، وفي �ن�صر�ح  �لم������وروث، و��صتم������ّر هذ� �لموروث على �لرغم من تلطيفات في تقب������ل هذ� �لآ

دب بحرية ل�صتغالل فر�صة �لعالمية �لمفتوحة �أمامه و�لمتاحة له. و�نطالق �لأ

❁    ❁    ❁
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ل، اآذار عام )1962م(. وَّ ❁ ن�صرت يف جملة املعرفة، العدد الأ

من ذاكرة املعرفة...

ية ال�شعر الحديث شية ال�شعر الحديث شية ال�شعر الحديث  ش������اءل، وملف ق�ش������اءل، وملف ق� ������اءل، وملف ق�ش������اءل، وملف ق�ش شت�شت� أ ا

ابعي شابعي شابعي اإلى  ش�ش� اأ أمّد ا أْن بين يدي، هل يحق لي ا

عين،  هذا الهرم المنحوت م������ن حجارة الأ

ومن ورق الورد ورفيف الأحالم.

ية التي شية التي شية التي  شن������ا، ك�شاعر، جزء م������ن الق�شن������ا، ك�شاعر، جزء م������ن الق� افافاأ

ي شي شي  شلب�س ثوب القا�شلب�س ثوب القا� أ اكلفت النظر فيها. فكيف اكلفت النظر فيها. فكيف ا

ل في شل في شل في  شف�شف� وثوب المتهم في اآن واحد؟ كيف اأ

سنا بع�سنا بع�س وهجها ودخانها. معركة اأ

اإزاء  وعي������اشوعي������اشوعي������اً شكون مو�شكون مو� أ تطي������ع شتطي������ع شتطي������ع اأن ا ش�ش� أ ه������ل ا

جتي كما ت�شتبك شجتي كما ت�شتبك شجتي كما ت�شتبك  شن�شن� أ وع ا�شتبك بلحمي وشوع ا�شتبك بلحمي وشوع ا�شتبك بلحمي وا شمو�شمو�

لوف بين يدي قطة لوف بين يدي قطة لهية... وف بين يدي قطة شوف بين يدي قطة ش شخيوط كرة ال�شخيوط كرة ال�

❁



ار يف ال�شعر العربيشار يف ال�شعر العربيشار يف ال�شعر العربي شمعركة اليمني والي�شمعركة اليمني والي�

ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  ���2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

أنبوباً  أبد�ً �أن �أت�صور �لناقد � دب �صيء م�صتحيل. ول يمكنني � �إنَّ �لمو�صوعية �لمطلقة في �لأ

ف������ي مختبر، �أو عد�صة في مجهر ل تنفعل بما ينطب������ع عليها من خطوط وظالل. ل بدَّ لنا �أن 

أو �أن نلعنها.  أو �أن نرف�صها، �أن نبارك هذه �لق�صيدة � أو �أن نك������ره، �أن نقبل هذه �للوحة � نح������ب �

������ا �لوقوف في منت�صف �لطريق، كاأجز�ء �صيارة مفككة، مختبئين ور�ء قناع مو�صوعيتنا فهو  مَّ
أ �

ن�صانيتنا وحرية �ختيارنا، وهبوط بنا �إلى م�صتوى �لحجارة و�لطحالب.. �إلغاء لإ

أنا في هذ� �لبحث عن �ل�صعر �لحديث �أرف�س �أن �أ�صبح حجر�ً �أو طحلباً. �أرف�س �أن �أكون  و�

أنبوب������اً ف������ي مختبر ل يتذوق نكهة �لق�صائد ول ي�صم ر�ئحته������ا. �أرف�س �أن �أبقى في )�لمنطقة  �

�لحر�م( �لتي ل تعرف �أن تحب.. ول تعرف �أن تكره..

❁    ❁    ❁

مو�صوع������ي هو معركة �ليمي������ن و�لي�صار في �ل�صعر �لعربي. و�حت������كاك �ليمين بالي�صار �أمر 

حتم������ي ف������ي كل مجتمع �صحيح �لبنية ومعافى. �لمجتمع �لمري�������س وحده هو �لذي ل ت�صتبك 

كرياته �لحمر�ء و�لبي�صاء في �صر�ع �صريف من �أجل �لحقيقة.

ما هو اليمين في �ضعرنا المعا�ضر؟ ومن هم اليمينيون؟

�ليمين هو �لجان������ب �لوقور �لهادئ �لذي يوؤمن بقد��صة �لقديم، ويقيم له �لطقو�س ويحرق 

ل������ه �لبخور، �إنه �لجانب �لذي �رتبط ذهنياً ونف�صياً وور�ثياً بنماذج من �لقول و�لتعبير يعتبرها 

أو م�صا�س بها. نهائية و�صالحة لكل زمان ومكان، ويرف�س �أي تعديل لها �

و�ليميني������ون من �صعر�ئنا ه������م تلك �لفئة �لتي ل تز�ل ترى ف������ي »�لمعلقة« وفي »�لق�صيدة 

دبي وغاية �لغايات. �لع�صماء« ذروة �لكمال �لأ

و�لق�صيدة لديهم هي ذلك �لوعاء �لتاريخي �لذي يت�صع لكل ما ي�صكب فيه، و�لثوب �لجاهز 

لكل �لمقامات ولكل �لهامات. وهي لديهم قدر محتوم ل نملك له رد�ً ول دفعاً.

ألفيات������ه، يقف جيل �لي�صار بكل طفولته  ف������ي مو�جهة �لقديم �لمتعقب لحولياته و�

ونزقه وجنونه. �إّنه جيل مفتوح �لرئتين للهو�ء �لنظيف، مبهور بهذه �لتيار�ت �لفكرية 

�لجدي������دة ته������ب عليه من كل مكان فتعلمه �أن يث������ور، و�أن يرف�س، و�أن يحفر باأظافره 

قدر�ً جديد�ً.

أ �لتاريخ ولكنه يرف�س �أن يبتلعه �صريح �لتاريخ. �إّنه جيل يقر�
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هند�ضة الق�ضيدة العربية:

أبياتها �لملت�صقة  جي������ل �لي�صار يعتقد �أن �لق�صيدة �لتقليدية كما ورثناها باأغر��صها �لمعروفة و�

دبي  ببع�صها �لت�صاقاً �صنعياً كقطع �لف�صيف�صاء هي �إلى �لزخرف و�لنق�س �أقرب منها �إلى �لعمل �لأ

أ�صلوب بنائها ي�صابه بناء �لقالع في �لقرون �لو�صطى..  �لمتما�ص������ك �لملتحم كقطعة �لن�صيج. كما �أن �

أ�صب������ه بديكور حجرة �صغيرة وزعت  مرمر.. ورخ������ام.. و�صموخ �أعمدة. �أما �لق�صيدة �لحديثة فهي �

لفة. أو�نيها ب�صكل رّبما ل يوحي بالثر�ء �لفاح�س ولكنه يوحي بالدفء و�لأ مقاعدها ولوحاتها و�

�لق�صي������دة �لتقليدية لون من �لريبورت������اج �ل�صريع يجمع فيه �ل�صاعر كل ما يخطر بباله من 

�صوؤون �لحب و�لحياة و�لم������وت و�ل�صيا�صة و�لحكمة و�لأخالق و�لدين. كل هذ� يعر�صه �ل�صاعر 

أبد�ً. بخطوط متو�زية ل تلتقي �

�لق�صي������دة �لتقليدي������ة مجموعة �أحجار ملونة مرمية على ب�ص������اط.. ت�صتطيع �أن تزحزح �أي 

حجار �أحجار�ً.. و�لق�صيدة ق�صيدة.. أية جهة تريد. ومع ذلك تبقى �لأ حجر منها �إلى �

فقية وعلى �لتقابل  هند�صة �لق�صيدة �لتقليدية هند�ص������ة م�صطحة تعتمد على �لخطوط �لأ

وروبية هند�ص������ة فر�غية تعتمد على �لبعد �لثالث.  و�لتناظ������ر في حين �أن هند�صة �لق�صيدة �لأ

وروبية لي�س عالماً قائماً بذ�ت������ه كما في �لق�صيدة �لعربية. �إّنه خلية  فالبي������ت في �لق�صيدة �لأ

حي������ة تعي�س بين مجموعة خاليا في كي������ان ع�صوي و�حد، لذلك كان حذف بيت في �لق�صيدة 

أد�ء وظيفتها. وروبية معناه تعطيل خلية عن � �لأ

وروبية بعد ذل������ك تنمو نمو�ً د�خلياً متدرجاً حتى ت�ص������ل �إلى نقطة �لتجمع  و�لق�صي������دة �لأ

خي������رة، كما ت�صب �لرو�ف������د �ل�صغيرة في �لنهر �لكبير، وكما تاأخ������ذ �لنغمات باأذرع بع�صها  �لأ

لت�صكل �ل�صيمفونية �لهادرة.

تخطيط الق�ضيدة العربية: 

�إنَّ �لق�صي������دة �لعربية لي�س لها مخطط. و�ل�صاعر �لعربي هو �صياد م�صادفات من �لطر�ز 

ول.. فه������و ينتقل من و�صف �صيفه.. �إلى ثغر حبيبته ويقف������ز من �صرج ح�صانه.. �إلى ح�صن  �لأ

�لخليفة بخفة بهلو�ن.. وما د�مت �لقافية مو�تية، و�لمنبر مريحاً فكل مو�صوع هو مو�صوعه.. 

وكل مي������د�ن هو فار�صه.. من حطين.. �إلى �ليرموك. �إلى �لقد�س.. �إلى �لجز�ئر �إلى �آخر هذ� 

خباري �لذي يعر�صه علينا �صعر�ء �ليمي������ن كما تعر�س على �لجمهور �لب�صيط �أفالم  �لفيل������م �لإ

ثارة �صطح جلده. رعاة �لبقر، فال تتجاوز �لإ
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في هذه �لنقطة بالذ�ت يتفوق �ليمين على �لي�صار، �أو هكذ� يخيل �إلينا. فالفخامة و�لجز�لة 

ن جمهورنا ورث مع ما  وت�صاقط �لحروف �لعربي������ة وتك�صرها يحقق لها نجاحاً منبرياً �أكيد�ً لأ

دو�ر  أو بالأ لت ذ�ت �لوتر �لو�حد � ورث غريزة �لتطريب وح�صه �لمو�صيقي مرتبط تاريخياً بالآ

�ل�صرقية �لتي تعتمد على تكر�ر �لنغمة �لو�حدة ب�صكل دوري.

ا �ل�صاعر �لعربي �لحديث فال يحاول ��صتعمال طريقة �لتخدير �لمو�صعي هذه ول يلجاأ  مَّ
أ �

أبعد. وقيمة  �إليه������ا �إّن �للغ������ة لديه لي�صت غاية بح������د ذ�تها ولكنها مفاتيح �إلى عو�ل������م �أرحب و�

�لحروف تكون بقدر ما تثيره حولها من روؤى وظالل وتبعثه من �إيحاء�ت.

�إّن �لبن������اء �لمو�صيق������ي في ق�صيدة �ل�صاعر �لحديث مرّكب م������ن فلذ�ت نغمية تعلو وتخف، 

أ وتنفع������ل. ويتولد من هذه �لحرك������ة �لد�ئمة لذر�ت  وت�صط������دم وتفترق، وت������رق وتق�صو، وتهد�

�لق�صيدة مو�صيقى د�خلية هي منها �إلى �لبناء �ل�صيمفوني �أقرب �إلى دقات �ل�صاعة �لرتيبة.

أبد�ً رغبة �لي�صاريين،  �إنَّ ث������ورة �لي�صار على ناحية �ل�صكل في �لق�صي������دة �لتقليدية ل تعني �

قل، في �إلغاء هذ� �ل�صكل �أو حذفه. �إن وعيهم �لتاريخي و�لجمالي  أو �لمعتدلين منهم على �لأ �

بطبيع������ة �ل�صعر عامة وبطبيعة �لق�صيدة �لعربي������ة خا�صة وظروف ن�صاأتها وتكونها، يمنعهم من 

�لتطرف و�لمغالة.

ن�صان،  ن�صان هو �لذي ي�صنع قو�لبه ولي�صت �لقو�لب هي �لتي ت�صنع �لإ �إّنه������م يوؤمنون �أن �لإ

ثو�ب �لجاهزة ل تطيقها �أج�صام �لموهوبين وكل  أبدي������ة. فالأ أو � أ�صكال نهائية � ولي�������س في �لفن �

موهوب يختار �لثوب �لذي ي�صتريح فيه.

�إن�صان �لي�صار يرف�س �أن ي�صع �أفكاره في قو�لب كل�صية جاهزة وهو يرى �أن �لبيان و�لبديع 

و�لطب������اق و�لجنا�س وما يت�صل بها من ف�صيف�صاء لغوية لي�صت �صوى )حذ�ء �صيني( �أعاق �لفكر 

�لعربي قروناً عن �لنمو و�لحركة.

ماأ�ضاة القافية:

نه يعرف �أن �لتخلي عن  ثو�ب �لف�صفا�صة في �صعرنا، لأ أبد�ً باإلغاء �لأ �إّن �لي�صار ل يطالب �

ثو�ب ب�صكل يجعلها  دبي �لتام. ولكنه يطالب بتعدي������ل هذه �لأ أثو�بن������ا �لقديمة معناه �لعري �لأ �

ع�صرية.. وعملية.. ومريحة.

أريد �لتعبير عنه. فال �صاعر عربي-  �صلح لما � نها �لكلمة �لأ أ�صتعمل هنا كلمة »مريحة« لأ �إنّن������ي �

أنه د�ئماً في �أح�صن حالته. مهما كان مجيد�ً- ي�صتطيع �أن يدعي �أن جميع قو�فيه م�صتريحة و�
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فالقافية- برغم كل �صحرها و�إثارتها- نهاية يقف عندها خيال �ل�صاعر لهثاً. �إنها �لالفتة 

أنفا�صه  �لحمر�ء �لتي ت�صرخ بال�صاع������ر »قف« حين يكون في ذروة �ندفاعه و�ن�صيابه.. فتقطع �

وت�صكب �لثلج على وقوده �لم�صتعل وت�صطره �إلى بدء �ل�صوط من جديد..

و�لب������دء من جديد معناه �لدخول- بع������د �ل�صدمة- في مرحلة �ليقظ������ة �أي مرحلة �لنثر. 

أبيات �لق�صيدة عو�لم نائية وطو�بق م�صتقلة في بناية �صاهقة. وبتكرر �ل�صدمات ت�صبح �

هذه �لطريقة في عمارة �لق�صيدة �لعربية جعلتها ق�صيدة بيت و�حد، ن�صتعمله في حديثنا 

حكمة مر�صلة ومثاًل �صائر�ً ونعلقه على جدر�ن بيوتنا مكتوباً بماء �لذهب.

ولي�������س »بيت �لق�صيد« كم������ا عرفناه �صوى ذلك �لبيت من �لق�صيدة �لذي كتبه �ل�صاعر وهو 

في لحظة �ن�صيابه �لحر.. �أي قبل ��صطد�مه باأي حاجز م�صطنع.

ورّبم������ا كانت ظروف �ل�صاعر �لعرب������ي �لقديم وحياته غير �لم�صتق������رة وعدم تو�فر �أدو�ت 

يجاز و�لتركيز  �لكتابة بين يديه هي �لتي جعلت فنه مخزوناً في طرف ل�صانه و��صطرته �إلى �لإ

وت�صمين فل�صفته وعو�طفه ونظر�ته �إلى �لوجود في بيت �صعر مكثف ي�صهل حفظه ورو�يته.

نحو معادلت مو�ضيقية جديدة لل�ضعر العربي:

خرين عالماً ي�صابه عالمنا  �ل�صع������ر هند�صة حروف و�أ�صو�ت وروؤى نعمر بها في نفو�������س �لآ

�لد�خلي.

أ�صلوبه في بناء �لحروف وتعميرها. فالحجر  و�ل�صعر�ء مهند�صون لكل و�حد منهم طريقته و�

أين ت�صعه وكيف ت�صعه. متو�فر للجميع ولكن �لقلة من �لموهوبين هي �لتي تعرف �

أ�صا�صية للفن �لهند�صي، فاإن حرية �لمهند�س تبقى  وعلى �لرغم من �عتر�فنا بوجود قو�عد �

ل حدود لها، وهي �لتي تتيح له في كل لحظة �أن يحذف، وي�صيف ويعدل في تفا�صيل مخططه 

حتى يقتنع بكماله �لفني.

معن������ى هذ� �أن هند�صة �لق�صيدة، �أي و�صع �صلمها �لمو�صيقي، عمل مرتبط �أعمق �لرتباط 

أي�صاً �أن مو�صيقى �ل�صعر لي�صت  بحرية �ل�صاعر، ومهارته، ومعرفته بكيمياء �للفظة. ومعنى هذ� �

مخطوط������ة كال�صيكية محفوظة ف������ي متحف ل ي�صمح لنا بلم�صه������ا وباإخر�جها �إخر�جاً جديد�ً 

وبتوزيع جديد.

�إّن بحور �ل�صعر �لعربي �ل�صتة ع�صر، بتعدد قر�ر�تها وتفاوت نغماتها هي ثروة مو�صيقية ثمينة 

أيدينا وباإمكاننا �أن نتخذها نقطة �نطالق لكتابة معادلت مو�صيقية جديدة في �صعرنا. بين �
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�إّن ذوقن������ا �لمو�صيق������ي تط������ور ونما وتاأّثر �إلى ح������د بعيد بالبن������اء �ل�صيمفوني �لمركب في 

�صو�ت �لح������ادة �لممزقة �لتي ن�صمعها كل ي������وم كمو�صيقى �لجاز  وروبي������ة، وبالأ �لمو�صيق������ى �لأ

و�لبوق و�ل�صنوج �لنحا�صية.

لقد تجاوزنا مرحلة )ربابة �لر�عي( باإيقاعها �لبد�ئي �لب�صيط �إلى مرحلة �لبناء �لمو�صيقي 

�لمتد�خل و�نتهت في حياتنا مرحلة )�لق�صيدة �لع�صماء( باأبياتها �لمئة تجلد �أع�صابنا بقو�ف 

نحا�صية مر�صو�صة كاأ�صنان �لم�صط.. نعرفها قبل �أن نعرفها.

�صرحة. ولكنه  لي�������س �ل�صعر �صنوجاً ت�صرب ف������ي حلقة ذكر ول ترتياًل مري�صاً يقر�أ على �لأ

ذن �لخارجية ليختلط بلحمنا.. و�أع�صابنا.. ووجودنا و�إن�صانيتنا. هم�س خافت يتجاوز �لأ

أنه مو�صيقى مقروءة وهذ� دليل �آخر على دخوله  �ل�صعر �لعربي �لحديث ي�صمع بالعين، �أي �

مرحلة �لتح�صير.

الي�ضار ولغة ال�ضعر: 

ن�صان. هذه هي حقيقة �ل�صعر منذ هوميرو�س �إلى فاليري. �إذن  ن�صان لالإ �ل�صعر هو هم�س �لإ

خرين وتوحدنا معهم. أد�ة ت�صلنا بالآ أد�ة نقل ر�قية بين �لهام�س و�لمهمو�س له. � فال�صعر �

وو�صيلة �ل�صعر �إلى �لنا�س هي �للغة، وهذ� يقودنا �إلى طرح �ل�صوؤ�ل �لتالي: هل هناك لغة �شعرية؟ 

هل هناك حدود بين لغة ن�شتعملها لكتابة الق�شيدة.. ولغة ن�شتعملها لكتابة الرواية اأو المقالة؟

أن������ا �صخ�صياً �أرف�������س تق�صيم �للغة �إلى مناطق جغر�فية ومناخات. فاللغة هي هواء م�ش���اع  �

يتنف�شه الجميع ونقد موحد مطروح في كل يد.

و�إذ� كان������ت �للغ������ة هي �لحجارة �لتي نبني بها �أفكارنا ف������اإّن �ل�صعر هو ذلك �لفن �لهند�صي 

�لذي يحّول �لحجارة �إلى ق�صور كق�صور �ألف ليلة وليلة.

كل الكلمات بال ا�ش���تثناء هي مو�ش���وع لل�شعر. والفن ال�شعري هو ذلك ال�شاحر الذي يحّول 

النحا�س اإلى ذهب.. ويقلب التراب اإلى �شوء.

غاني« و»�لعقد �لفريد« ولديه عن �لبالغة و�لف�صاحة مفهوم ليقبل  �إّن �ليمين متع�صب للغة »�لأ

�أن يتزحزح عنه. لذلك فهو ينظر �صذر�ً �إلى كل �إنتاج جديد ويعتبره مثالً لل�صعف و�لركاكة. 

ا �لي�صار فهو يوؤمن باأن لغة �لحديث �ليومي بكل حر�رتها وزخمها وتوترها هي لغة �ل�صعر  مَّ
أ �

و�أن �لكلمة هي �لكلمة �لتي تعي�س بيننا.. في بيوتنا.. وحو�نيتنا.. ومقاهينا ل �لكلمة �لمدفونة 

في �أح�صاء �لقامو�س. 
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أر�صتقر�طيته، ولم يعد متاع  لق������د نزل �ل�صعر -نتيج������ة للمد �ل�صتر�كي و�لمارك�صي- ع������ن �

�لنب������الء.. ولهو �لخلفاء.. لم يعد �ل�صعر كاأ�س ذهب ف������ي يد �أمير بل �أ�صبح قطعة خبز في فم 

كل جائع للخبز و�لحرية. 

ونح������ن �إذ� نادينا ب�صعر هام�س كلغة �لحديث �ليومي فه������ذ� ليعني بالطبع �لهبوط به �إلى 

زقة وم�صتنقع �لعامية. كل ما نطلبه اأن يكون �ش���عرنا -ف���ي المرحلة الثقافية التي  ظلم������ات �لأ

نحن فيها- �شورة لهذه الثقافة وانعكا�شًا لها. 

ولية  �إنَّ لغ������ة �لمثقفين في جميع �لبالد �لعربية هي �لقا�صم �لم�صترك �ل�صحيح و�لمادة �لأ

أو نقد �أو مقالة.  �لتي يجب �أن ن�صتعملها في كل ما نكتب من �صعر �أو ق�صة �

أكاديمية( مئة بالمئة.. وقد ل تكون معجمية مائة بالمئة. ولكنها  ق������د ل تكون ه������ذه �للغة )�

على �أي حال ت�صبهنا. �إنها جزء من �صفاهنا.. من كتبنا.. من جر�ئدنا.. من ر�صائلنا. 

�إّنها �للغة �لتي نحب بها.. ون�صحك بها.. ونبكي بها.. 

قليمية اإلى العالمية: من الإ

�إذ� فرغنا من مناق�صة ق�صية �لبناء �لخارجي في �لق�صيدة �لعربية كان علينا �أن نناق�س محتو�ها 

�لد�خلي. فهل هناك محتوى جديد للق�شيدة العربية الحديثة وما هي قيمة هذا المحتوى؟

مّم������ا ل �صك فيه �أن خريط������ة �لعالم تنكم�س وت�صيق، وحدود �ل������دول تذوب وت�صقط ككتل 

فكار بين ق������ارة وقارة وكوكب وكوكب روتيناً  �صخا�س و�لأ �لثل������ج. و�لعل������م �لحديث جعل �صفر �لأ

أكثر �لكائنات قدرة عل������ى �ل�صفر و�لرحيل فهو روح �صريع  دب هو � يومي������اً ل يثير �لده�صة. و�لأ

�لتبخر، �صريع �ل�صتعال. 

أ�صه في رمال  لذل������ك لم يعد بو�صع �أي �أدب �أن ينعزل بين ج������در�ن �إقليمية �صيقة ويدفن ر�

د�ب �لميتة.  �لالمبالة و�إّل �ُصنِّف في عد�د �لآ

ف������ي و�صط هذه �لح�صارة �لمنتحرة يبحث �ل�صعر �لعربي �لحديث عن نف�صه، ومن ح�صنات 

ن�صانية �لرحب������ة، و�صديد �لح�صا�صية بتموجات  بعاد �لإ أنه مفت������وح �لعينين على �لأ ه������ذ� �ل�صعر �

�لفكر �لعالم������ي وذبذباته. فكل بذور �لفكر �لتي حملتها �أمو�ج �لبحر �لمتو�صط �إلينا �أخ�صبت 

في تر�بنا و�أعطت ورقاً.

أو �ل�صرقية، �لبورجو�زية �أو  كل �لفل�صفات، وكل �لنزعات، وكل �لمد�ر�س، �صو�ء منها �لغربية �

�لمارك�صية ت�صادمت في منطقتنا، ثم �ن�صحبت تاركة على �أر�صنا مزقاً من ر�ياتها.
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طاغور، وغوته، و�صك�صبير، وده مو�صه، ومالرميه، وفاليري، و�أر�غون، ور�مبو ولوركا، وبول 

�إيل������و�ر، و�آخر �لعنقود ت.�س.�إليوت، كل ه������وؤلء مرو� من هنا، ورحلو� عن هنا.. بعد �أن خلفو� 

أنفا�صهم. على فجر �صعرنا �صيئاً من �

أو�ئل �لخم�صينات مرور �لدو�ر �لمباغت  �للت������ز�م، �بن �لمارك�صية �لمدلل، مرَّ بروؤو�صنا في �

فحول �صعرنا �إل������ى »مانيف�صتو عقائدي« و��صتنبت �لق�صائد من مخيلة �ل�صعر�ء �لملتزمين كما 

ت�صتنب������ت �لبطاط�س في �أحد �لخولكوز�ت.. ثم �نكفاأ �للتز�م عن �صو�طئنا تاركاً ور�ءه طروحاً 

�صعرية عن ديان بيان فو وفيت مين.. وكوريا.. ولدت من دون عظام ومن دون مالمح.

أدبنا بعنف.. و��صتطاع �صارتر وكامو وكافكا وكولن ويل�صن  أبو�ب � ثم دقت �لوجودية �ل�صارترية �

�أن ينقل������و� عو�ر�س »�لغثيان« و�ل�صرط������ان �إلينا .. وحمل �صعر�وؤنا �لمحدث������ون )�صخرة �صيزيف( 

أتعبونا معهم. و�أ�صبح )�لالمنتمي( بجنونه، و�صياعه، وبالهته، و�صعره  أكتافهم فتعبو� بها و� عل������ى �

�لمنكو�س �لبطل �لرئي�صي في كل عمل �أدبي ن�صنعه.. وملح �لطعام على مائدة �صعر�ئنا..

أيي �إن �أزمة �لعبث و�لعدم و�لالجدوى هي �أزمة نف�صية م�صتوردة لها ما يف�صرها في  وفي ر�

ا نحن فقد نقلناها من دون تحفظ ودون �أن يكون في حياتنا  مَّ
أ وروبية �لمتعب������ة. � �لح�ص������ارة �لأ

دبية لي�س )قرفاً عربياً( و�إنما هو قرف �صنع  آثارنا �لأ ما يبررها. )فالقرف( �لذي يطغى على �

في فرن�صا.. و�نتقلت �إلينا جر�ثيمه بالعدوى..

ن�صاني������ة كلها تعاني �أزمة م�صي������ر و�أن جيلنا هو جي������ل �لغبار �لذري،  أنك������ر �أن �لإ �إنن������ي ل �

و�لهو�ء �لمل������وث، و�لعقد �لفرويدية �لمميتة. �لجيل �لم�صلوب ب������ال �صلب، �لم�صوه من د�خله 

منذ ولدته.

ن�صان �لعربي �أزماته �لخا�صة. �أزمات و�قعية  أي�صاً �أن لالإ �إنن������ي �أعرف هذ�، ولكنني �أعرف �

تت�صل بالرغيف، وبالدو�ء، وبالعلم، وب�صرطان �إ�صر�ئيل، �أكثر مما تت�صل بالمجرد�ت �لفل�صفية 

�لتي ل تلتفت �إليها �ل�صعوب �إل وهي في قمة �صبعها وبطرها �لفكري.

ول يمكنن������ا ونح������ن ن�صتعر�س ري������اح �لفكر �لعالمي �لت������ي هبت علين������ا، �أن نهمل �لتجربة 

أكثر �صعر�ئنا  �صل ت.�س.�إليوت �لذي ترك على نتاج � مريكي �لأ ليوتية( ن�صبة �إلى �ل�صاعر �لأ )�لإ

�لمعا�صري������ن، ول �صّيما �صعر�ء �لعر�ق وم�ص������ر، ب�صمات �أ�صابعه و��صحة. فقد نقلو� عنه وعن 

�صاطير و�لرموز �لدينية  معلم������ه �إزر� باوند طريقتهما في كتابة �ل�صعر �لحر وف������ي ��صتعمال �لأ

أيما جي�صم(. و�لتاريخية و�لعتماد على طريقة �لتد�عي بال�صور )�
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ليوتية في �صعرنا كانت ح�صنة بمجملها.  ن�صاف �أن نقرر �أن نتائج �لتجربة �لإ ويقت�صينا �لإ

فقد حقق بع�س �لموهوبين بق�صائدهم �لحرة نجاحات ملحوظة حين منحو� �لق�صيدة �لعربية 

�لمعا�ص������رة ما كان ينق�صها، �أي وحدة �ل�صكل ووح������دة �لمو�صوع. و�أ�صبحت �لق�صيدة �لعربية 

يقاعات متعددة  أيديهم كياناً ع�صوياً ملحتم �لن�صيج يتغذى بمو�صيقى د�خلية، مركبة �لإ عل������ى �

أ�صا�صية ومحور تتحرك عليه من بد�يتها �إلى نهايتها. وهذ�  �لنغمات. كما �أ�صبح للق�صيدة نو�ة �

في نظري �أكبر ن�صر ي�صجل للق�صيدة �لعربية �لحديثة.

و�إذ� كان������ت �ل�صهول������ة �لظاهرية لطريقة �ل�صعر �لحر قد �صجع������ت كثير�ً من �لدخالء على 

أ�صاءت �إلى �صمعة �ل�صعر  دلء بدلوه������م في هذه �لبئر، وعلى ظهور كثير من �لنماذج �لرديئة � �لإ

أّل يتخ������ذ ذريعة لمهاجمة �ل�صع������ر �لحديث بمجموعه،  �لح������ر و�إلى �صعر�ئه، ف������اإن هذ� يجب �

ففي كل فن يوج������د موهوبون، ويوجد مزيفون. وفي �ل�صعر �لتقليدي نف�صه يوجد ن�صور تغطي 

�أجنحتها وجه �ل�صم�س.. ويوجد هو�م �أجبن من �أن تطير في وجه �ل�صم�س.

�ل�صعر �لعربي �لحديث، يخو�س بكل طاقاته وخالياه و�أع�صابه تجربة كبرى في �لتجديد. 

ثبات وجوده. فلنمنحه �لفر�صة لإ

❁    ❁    ❁
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 من قامو�س ال�صرديات – جيرالد برن�س – ترجمة: ال�صيد اإمام.

character   خ�صية   صخ�صية   صخ�صية صال�صال�

فات �سفات �سفات �إن�سانية.  س له �س له � actor »ن�سانية. »ممثلactor »ن�سانية. »ممثلactor إفعال �إفعال �إ أ إ- كائن له �سمات �إ- كائن له �سمات �إن�سانية ومنخرط في � 1

ي(، ديناميكية سي(، ديناميكية سي(، ديناميكية  سلن�سلن� أو ثانوية )طبقاً لدرجة بروزه������ا � يات رئي�سي������ة �سيات رئي�سي������ة �سيات رئي�سي������ة � سخ�سخ� خ�سخ�س سل�سل� ويمك������ن �أن تك������ون �

أو ��ستاتيكية )�ساكنة – عندم������ا ال تكون قابلة للتغير(،  أ عليها �لتبدل( � )حركي������ة، عندما يط������ر�

flatو غير مت�سقة؛ م�سطح������ة flatو غير مت�سقة؛ م�سطح������ة flat )ب�سيطة،  أ فاتها مع �سفاتها مع �سفاتها مع �أفعاله������ا( � سمت�سق������ة )عندم������ا ال تتناق�ض �سمت�سق������ة )عندم������ا ال تتناق�ض �

roundو م�ستديرة roundو م�ستديرة round )معقدة،  أ ولتنبولتنبوؤ ب�سلوكها بب�ساط������ة( � ذ�ت بعدي������ن، قليلة �ل�سمات، يمك������ن �

عمالها  الأ اساساً تحديدها طبقاً سي�سي� أ ة ب�سلوكها(. ويمكن �سة ب�سلوكها(. ويمكن �سة ب�سلوكها(. ويمكن � سلده�سلده� إبعاد مختلفة، قادرة على �إبعاد مختلفة، قادرة على �إثارة � أ ذ�ت �

دو�ر �لمعيارية )�لممتهن لذ�ته  إاعره������ا ومظهرها، �إاعره������ا ومظهرها، �إلخ؛ وطبقاً الت�ساقها م������ع �الأ اعره������ا ومظهرها، �ساعره������ا ومظهرها، �س سلها وم�سلها وم� و�أقو�

�، �، �لديوث  la femme fatale لقاتلةla femme fatale لقاتلةla femme fatale �ة �ة � أ �، �، �لمر� ingénue ل�ساذجingénue ل�ساذجingénue � ،� ،� alazon لمتبج������حalazon لمتبج������حalazon � ،� ،� eiron

فعال )�لفعل  �ال التفاقها م������ع مجاالت محددة من �ال التفاقها م������ع مجاالت محددة من �الأ نم������اط )�لنماذج(؛ �أو طبقاً �الو �الو �الأ أ � )cuckold

actants »ملactants »ملactants أو تج�سيدها لبع�ض »�لعو� ري������ر، مثالسري������ر، مثالسري������ر، مثاًل( � س بال�س بال� ضلخا�ضلخا�ض أو �لفعل � ضلخا�������ضلخا�������ض بالبطل، � �

من قامو�س ال�سرد...

❁
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character   خ�صية   صخ�صية   صخ�صية صال�صال�

object، المو�ضوع object، المو�ضوع object(. وعلى  subject الذات ،subject الذات ،subject addresse ل ضل ضل اإلي������ه ض، المر�ض، المر� sender ل ضل ضل ض)المر�ض)المر�

تخدم للداللة على كائنات تنتمي لعالم المواقف ضتخدم للداللة على كائنات تنتمي لعالم المواقف ضتخدم للداللة على كائنات تنتمي لعالم المواقف  ض ما ي�ض ما ي� ية« غالباضية« غالباضية« غالباً ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ضطلح »ال�ضطلح »ال� طلح »ال�ضطلح »ال�ض ضن م�ضن م� االرغم من االرغم من اأ

narratorلى »ال������راوي« narratorلى »ال������راوي« narrator والمروي له  ارة ضارة ضارة اإ ض�ض� حياناً للإ
تخ������دم ضتخ������دم ضتخ������دم اأ ضنه ي�ضنه ي� اح������داث المرورية، فاح������داث المرورية، فاإ واالأ

.narratee
2- »ممثل« actor، كائن ينخرط في فعل ما.

يتين ضيتين ضيتين  ضحدى خا�ضحدى خا� dianoiaلى جان������ب »الفك������ر« dianoiaلى جان������ب »الفك������ر« dianoia، اإ طو هي، ضطو هي، ضطو هي، اإ ضر�ضر� الأ ي������ة طبق������اضي������ة طبق������اضي������ة طبق������اً ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ض- وال�ض- وال� 3

لخلخلق ethos( هي  ي������ة )اضي������ة )اضي������ة )االأ ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ض ال�ض ال� أو البط������ل pratton(. اإّن agentيمتلكهم������ا »الفاعل« agentيمتلكهم������ا »الفاعل« agent )ا
أو نموذجاً ا agentsن »الفاعلين« agentsن »الفاعلين« agents يمثل������ون نمطاً أ اه القول ب������اه القول ب������ا ه القول ب������ضه القول ب������ض ضا�ضا� ا�ضا�ض ض�ض� أ ������ر ال������ذي يمكن على ض������ر ال������ذي يمكن على ض������ر ال������ذي يمكن على ا ضالعن�ضالعن�

مات النمط )النموذج( الم�ضاف������ة للفاعل والتي تمكننا ضمات النمط )النموذج( الم�ضاف������ة للفاعل والتي تمكننا ضمات النمط )النموذج( الم�ضاف������ة للفاعل والتي تمكننا  ضلف م������ن �ضلف م������ن � ار ثانوي، يتار ثانوي، يتاأ ر ثانوي، يتضر ثانوي، يتض ضنها عن�ضنها عن� م������ا. اإ

قوال التي ينطق  ف به الفكر عن طري������ق اضف به الفكر عن طري������ق اضف به الفكر عن طري������ق االأ ضه. وفي الوقت ال������ذي يتك�ضه. وفي الوقت ال������ذي يتك� ه. وفي الوقت ال������ذي يتك�ضه. وفي الوقت ال������ذي يتك�ض ضائ�ضائ� ائ�ضائ�ض ضم������ن تحدي������د خ�ضم������ن تحدي������د خ�

ف ضف ضف  ضن من الممكن الك�ضن من الممكن الك� او طريقته ف������ي النقا�ش، فاو طريقته ف������ي النقا�ش، فاإ أ ف عن طريق فكره ضف عن طريق فكره ضف عن طريق فكره ا ضبه������ا »الفاعل« كما يتك�ضبه������ا »الفاعل« كما يتك�

كو ضكو ضكو  ضاندر�ضاندر� اندر�ضاندر�ض ضنجازه������ا. الك�ضنجازه������ا. الك� ية عبر اختيارات الفاع������ل وقراراته وضية عبر اختيارات الفاع������ل وقراراته وضية عبر اختيارات الفاع������ل وقراراته واأفعاله، وطريقة اإ ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ضع������ن ال�ضع������ن ال�

أولية  Bourneufم(؛ بورنوف Bourneufم(؛ بورنوف Bourneuf وا طو )ضطو )ضطو )1968م(؛ بارت )1974 ضر�ضر� أ Alexandrescu )1974م(؛ ا
اتم������ان )ضاتم������ان )ضاتم������ان )1978م(؛ ديكرو وت������ودوروف )1979م(؛  ضم(؛ ت�ضم(؛ ت� Ouellet )1975م(؛ بريم������ون )1973
ت������ر )ضت������ر )ضت������ر )1927م(؛ فريدمان )1975م(؛ ف������راي )1957م(؛ جارفي )1978م(؛ هامون )1972،  ضفور�ضفور�

ولز وكيلوج )ضولز وكيلوج )ضولز وكيلوج )1966م(؛  ضم(؛ �ضم(؛ � م������ان )ضم������ان )ضم������ان )1985م(؛ لوتمان )1977 ضم(؛ هوت�ضم(؛ هوت� 1983م(؛ هارفي )1965

شخي�شخي�ش«  خي�ضخي�ض ض، »الت�ض، »الت� antagonist »م« ض������م« ض������م������ ض: »الخ�ض: »الخ� أي�ضاً ت������ودوروف )1969م(؛ زرافا )1969م(. انظر ا

ية النمط« ضية النمط« ضية النمط«  ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ضية(، »ال�ضية(، »ال� ية(، »ال�ضية(، »ال�ض ضية الرئي�ضية الرئي� ية الرئي�ضية الرئي�ض ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ضو ال�ضو ال� أ antagonist؛ »البطل« antagonist؛ »البطل« antagonist )ا characterization
.stock haracter )ل( ضل( ضل ض�ض� )االأ

❁    ❁    ❁
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�صاعر وناقد من �صورية. ❁

فا�صيلة التفا�صيلة الّتفا�صيل ة التعرية التعرّي عريصعريص صغة - �صغة - � غة - �ة اللغة - �ة الّل ّبقّية اللبقية اللبقّي بقيصبقيص ص�ص�
رديصرديّصردي صل ال�ّصل ال�ّل ال� ّة املتخّيل ال�ة املتخيل ال�ة املتخّي لّذ

�أو�س �أحمد �أ�سعد
❁

عب«  »قيام الكتابة هو قيام اللعب«  »قيام الكتابة هو قيام الّلعب« 

فكيك -جاك ه������ذا ما قاله فيل�سوف االختالف والتفكيك -جاك ه������ذا ما قاله فيل�سوف االختالف والّتفكيك -جاك 

ة  ة سة سّ س ق�س ق� ������اتردي������اتردّي������اُت الكبرى: هاِت ّ ال�ّسردي ال�سردي ال�ّس ا ما قالتهما ما قالتهّما ما قالتُه أ ديري������دا- ا

ها يها ّيها  أ أف������ول الظالم، ا إواإاّل قتلت������َك - قْل م������ا لديك، قبل ا إو

ة، بدية، بدّية،  خير م������ن االأ ّنت في رب������ع ال�ّساعة انت في رب������ع ال�ساعة انت في رب������ع ال�ّساعة االأ
أ ادي������ب، فادي������ب، فا االأ

ّف�ض، دع ال�ّسيل الجارف ينفلت من ف�ض، دع ال�سيل الجارف ينفلت من ف�ض، دع ال�ّسيل الجارف ينفلت من  ّ������ي والّرف�ض، دع ال�س������ي والرف�ض، دع ال�س������ي والّر ������ي والرجل������ي والرجلّ جلة التجلة الّت ة التبدية التبدّي أ ا

وعه، سوعه، سوعه،  سبح مو�سبح مو� بح مو�سبح مو�س سن ت�سن ت� المر المر الأ ل بك ان يتحول بك ان يتحّول بك االأ عقاله، قب������ل اأ

فيجرفك اإلى الهب������اء، هل قلُت نحو البهاء، لَك الخيار 

ف مملكة وف مملكة ّوف مملكة  وسوس سي������ه تت�سي������ه تت� ي������ه تت�ها  الباه������ي المبحر في زورق التي������ه تت�ها  الباه������ي المبحر في زورق الّت ها  الباه������ي المبحر في زورق التيها  الباه������ي المبحر في زورق التّي أ ا

ّزلّيزلّي في االنعتاق 
رقة بحثاالبيا�ض والزرقة بحثاالبيا�ض والّزرقة بحثاً ع������ن حلمك االأ

غ������ة وملحمتها ولعبها الجميل. ������ة. هي محنة اللغ������ة وملحمتها ولعبها الجميل. ������ة. هي محنة اللّغ������ة وملحمتها ولعبها الجميل.  ّوالحرّي������ة. هي محنة اللوالحري������ة. هي محنة اللوالحرّي

عب العالي؟!!. من اللعب العالي؟!!. من اللّعب العالي؟!!. دب بحّد ذاته نوعاً ضلي�ضلي�ض االأ اأ

القراءات...
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�صا�صي ور�ء في�س �ل�ّصرد و�صيولته   »�لّثيم������ة« �لكبرى في هذ� �لعمل �لم�صرود، و�لمحّفز �لأ

ه������ي �للّغة.. فثّمة ما يته������ّدد �ل�ّصارد لو توّقف نب�س �لكلمات، كبطل������ة »�ألف ليلة وليلة« خطر 

�صديد يحدق به، فيجعله ك�  -�صهرز�د- ي�صابق �لفجر �محاًء نحو �ل�ّصروق. نا�صجاً مالءة �ل�ّصم�س 

باإب������رة �لّده�ص������ة و�لترّقب. ور�ء ه������ذ� �لتدّفق �لحكائي في متن رو�ية »�صم������اء زرقاء و�حدة ل 

حد�ث  ّول للّرو�ئي �ل�صوري »علي محمود« �أو هذ� �لترف �لجمالي لتد�خل �لأ تكف������ي« �لعمل �لأ

أتر�ه كان يخ�صى وقف  ، ثّم������ة �أمر ما، �
ّ
زمن������ة، و�لّتخييلي بالو�قعي و�لمعي�س بالفانتا�صتيكي و�لأ

أّن  �لرتعا�������س و�للّذة ل������دى �لمتلّقي، فنثر بهار�ته وتو�بله دفعة و�ح������دة كعّطار حاذق؟. �أعتقد �

�إح�صا�ص������ه �لعالي ب�صرورة تقديم وليم������ة د�صمة �لجمال لقارئ مفتر�س ه������و د�فعه �لاّلو�عي 

ّنه يحترم �لقارئ  �لحتر�م  �لالئق بذ�ئقٍة وح�صا�صّيٍة جديدٍة، �صّب له �لجمال دفعة  �صد، ولأ �لأ

آنية �لفرح، وهذه ميزة، �أن تحترم ذكاء وذ�ئقة �لمتلّقي باعتباره »�لعين �لّثالثة«  �لتي  و�حدة في �

ي  تعيد كتابة �لن�ّس وتفكيكه من جديد بحثاً عن �صو�رده �لمهّومة في ف�صاء�ت �لمتخّيل �لّن�صّ

و�لت������ي »ي�صهر �لخل������ق جّر�ها ويخت�صم«. ولكي يحّقق �أعلى من�صوب م������ن متعة �لقر�ءة، وّظف 

�أق�صى طاقات �لع�صق لديه، فاأجاد. ��صتنفر حو��ّصه و�أدو�ته وقر�ء�ته �لكثيفة وذ�كرته �لمكتنزة 

بالتفا�صي������ل �ل�ّصفاهية لثقافة �لبيئة، ولوعيه �لجمعي وتجربته �لوجودية �لخ�صبة ل�صتح�صار 

أتاب������ع قر�ءة م�صروده �لممتع تتحّكم به  أنا � كّل ه������ذ� �لّثر�ء �ل�ّصردّي، فاأغنى. وكاأّني بالرو�ئي و�

أو �لنفجار �إذ� لم يفرج عن  ق������وى لو�عية ل تفتاأ تحّثه عل������ى �لمتابعة فهو مهّدد بالختن������اق �

مكنوناته. ولذلك تر�ه يتدّفق لهثاً ور�ء �لبرهة �لطازجة في �نبثاقها وكينونتها �لبكر، ي�صتوطُن 

�للّغة، ينمو على �صفافها كع�صٍب ندي متقافز�ً من حاّفة �إلى �أخرى ليقطف ماء �لبرهِة. ما �إن 

تتجّم������ع خيوط بكرته �ل�صردّي������ة حتى تجد بكرةٌ �أخرى طريقها �إلى �للتفاف و�لتّكور. وكم كان 

حد�ث �صو�ء بتو�ّصلها ذ�كرة �لمكان وجغر�فّيته  يهامية بو�قعّية �لأ ذكاء �لعمل بادياً في لعبته �لإ

أو بنب�ص������ه للموروث �لّثقافي �لذي يع�ّص�س ف������ي �لذ�كرة و�لاّلوعي  كتمثي������ل ل�صبيهتها �لو�قعية �

�لجمع������ي ويتجلّى ك�صلوك في ثقافات وبيئ������ات �صخ�صياته، مطّعماً كّل ذلك بتقنّيات �لع�صرنة. 

لينتَج توليفًة ر�ئعة جمعت بين �لموؤتلف������ات و�لمتناق�صات، بين �لحد�س و�ل�صتنباط و�لخر�فة 

و�لو�ق������ع. لتعلو مباهج �ل�صرد �إلى بخار فانتا�صتيكي مقّط������ر �أك�صب �لعمل حلّة ق�صيبة بمنتهى 

ه بكّل متطلّبات �لت�صويق �لمفتر�صة باأّي عمل �ص������ردي، يحترم نف�صه وقارئه. كّل  �لّزه������و، وم������الأ

دباء �لخروج من  ذل������ك دون �لوقوع في مطّب �لمبالغة �لمجانّية �لت������ي قد ل ي�صتطيع بع�س �لأ

هيمنته������ا، في�صطحون ويهّومون �إلى �أمد�ء ق�صّي������ة تن�صيهم ما بدوؤو� به فتتر�خى خيوط �ل�ّصرد 
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وتترّهل عباءته. لكّن �لرو�ئي �لو�ع������ي لمهّمته جّيد�ً، يعرف طريقه جّيد�ً ويحرثه بالمفاجاآت 

أفَق �لمتلّقي بكّل �صنوف �لّترّقب و�لده�صة. ناجحاً في تمرير تيار  عبر تفخيخ �لبيا�س، مقلقاً �

م������ن �ل�صخرية و�لمفارق������ة �لعالية في ثنايا �لق�ّس، مّما �صاهم بدوره ف������ي زيادة  فو�ح ر�ئحته 

�لّطيبة، و�إذكاء لّذة �لتلّقي. ولكي ل يبقى كالمنا في �لعمومّيات و�ل�صتعر��س �لخارجي للعمل 

�صنحاول �ل�صعود �إلى �صرفاته �لعالية وممّر�ته �لمعتمة/ �لم�صيئة بادئين بالعنو�ن، لكن �نتبهو� 

وء و�لع�صق. جيد�ً من ف�صلكم، لبّد من �لتيّمم بكثير من �ل�صّ

 في �ضاأن العنوان »�ضماء زرقاء واحدة ل تكفي«:

بالعنو�ن يحوز �لن�ّس ثقته بنف�صه، ويكت�صب هويته، حيث يتم �نت�صاله من �لعدم �إلى �لح�صور وبه 

أو فاترة �لهّمة. تبتدئ لعبة �لقر�ءة �لذكية، وتتقافز من خالله »غز�لت �ل�ّصرد وثعالبه« متقافزة �

ف������ي �لبدء كان �ل�صم، حيث باللغة ومن خالل �لّت�صمية يع������ّرف �لعالم وت�صّمى �لموجود�ت 

�ش���ماء كله���ا« ولعّل �أحد �حتم������الت تنا�صل �لن�س من �لعن������و�ن هو تلك �لعالقة  آدم الأ »وعّل���م ا

�لمتد�دّي������ة له في تفا�صيل �لمتن �ل�صردي وت�صّظيه������ا �إلى نثر�ت وم�صّية في مجّرته، نتلّم�صها 

م������ن عبار�ت كثيرة ِقيل������ت ب�صكل مبا�صر �أو غير مبا�صر للتدليل على ه������ذ� �لتنا�صل مع �لعنو�ن 

لو�ن، ور�أى )باكير( فيما ر�أى )كهرب(  زرق يبدو طاغياً على كّل �لأ أ �للون �لأ يقول �ل�صارد: »وبد�

خرى، و�إنَّ �إطار�ً �أزرق يلّون �صماًء هانئًة كان يحيط بقامتها  نف�صها قد �أ�صبحت �صبابّية هي �لأ

رمل �لجديد بحاجة ما�صة �إلى �صورة زرقاء كهذه تماماً تكفيه وحده«.  وكان )باكي������ر( �ل�صاب �لأ

تل������ك �لعالقة �لمتد�دّية �لت������ي يت�صّكل فيها �لن�س من عنو�نه تب������دو و��صحة ويف�ّصرها )جون 

فكار �لو�ردة  أو �لمو�صوع �لعام وتكون كل �لأ كوهي������ن(  بقوله �إّن �لعنو�ن:  »يمّثل �لم�صند �إلي������ه �

فكار �أجز�ءه«. ثم يقول �ل�ّصارد في نهاية  في �لخطاب م�صند�ت له، �إّنه �لكّل �لذي تكون هذه �لأ

ول: »�صورة زرقاء و�حدة تكفينا يا �أمي«. وفي خاتمة �صرده �لذي يتقلّ�س ول ينتهي  �لف�صل �لأ

أي�صاً: »من زجاج نافذة �لحافلة ر�أيت �ل�صماء  مف�صحاً �لمج������ال للقارئ باإكمال فر�غاته. يقول �

أبي�س في �آخره قنديل يبت�صم، نعم كان �لقنديل يبت�صم،  بهّية ك�صورة زرقاء جديدة معلّقة بخيطٍ �

ّن �صماء زرقاء و�حدة لبّد �صتكفينا«. لأ

نطولوجي  أت������ي من �لعنو�ن ح�صب )كوهي������ن( ووجوده �لأ  هك������ذ� �إذن، فم�صروعّية �لن�ّس تا

همال، وهاهو �لناقد )جميل  مرهون به، فبالعنو�ن يحافظ �لخطاب على ذ�ته من �لتال�صي و�لإ

حم������د�وي( يت�صّور �لعالق������ة كحالة �إنجابية بيولوجّية، فيق������ول: »�إّن �لعنو�ن، بنية رحمية تولد 

معظ������م دللت �لّن�س، فاإذ� كان �لن�������س هو �لمولود، فاإّن �لعنو�ن هو �لموّلد لت�صابكات �لن�س، 
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أّن �لعنو�ن بعالقته �لمتد�دية تلك يحتاز على  يديولوجية«. ولذلك ن������رى � أبع������اده �لفكرية و�لأ و�

أ�صبه بمجّرة كبرى ت�صتوعب كو�كّب �لن�ّس، �أي )ن�ّس مو�زي( له رغم �إيجازه  أّنه � �صفة �لكلّية، وبا

أي�صاً.!. وتكثيفه وتق�ّصفه �للّغوي، وتلك جماليته �لكبرى. ومحنته �

 ولك������ن �لعنو�ن �لرئي�صي �لمترّبع على نا�صي������ة �ل�صرد، ينفي باأّن �صماء زرقاء و�حدة تكفي، 

أيديولوجي يتخّفى كن�صٍق ثقافي ف������ي �لحديقة �لخلفّية للن�ّس ويحّرك منظوره  وه������ذ� محمول �

 �لعارِف  با�صتحالة 
ُ
كام������اًل، لطالب حرّية ي�صيق به �لف�صاء �لمتاح، ويهف������و لتو�صيعه، وهو نفي

حالم في ظّل خر�ب كّل �صيء. لذلك تر�ه ي�صلّم باأّن هذه �ل�صماء رغم تلوثها  تحقيق كثٍير من �لأ

ر�س �لعالقة ف������ي م�صاماتنا و�أرو�حنا.؟ لذلك  تكف������ي موؤقتاً، �إذ كيف �صنتخلّ�������س من ر�ئحة �لأ

أي�صاً، رغم �صيق �لف�صاء فكيف بالمكان؟!.�صّمها ما �صئت »ر�ئحة  هو ل������م يهاجر ويترك �لبلد �

وطان على ثياب �لم�صافرين« ر�ئحة �لذ�كرة، �لن�صيم، حفيف �أجنحة �لفر��صات �لتي خرجت  �لأ

أنار قدر جميل حياتها، ر�ئحة  بطق�������سٍ ر�ئع، بكامل بهائها من »�صّدة كهرب« �لم�صكينة بعد �أن �

ترف�������س �لمغادرة، وكفى.!. يقول �ل�ّصارد من�صتاً للّرج������ل �لغريب »�صميره«  �لذي �كت�صف في 

عم������ق عينيه وروحه رف�صاً للهج������رة و�لرحيل: )نعم يا بني  �إذ� كان ل يملك نظرة عينيك( رّد�ً 

�صياء  من )فيز� وتذكرة �صفر ودولر�ت..( وجب  عل������ى �صوؤ�له �لقلق: »هل كّل من يحمل هذه �لأ

�أن تتو�ّفر فيه كّل �ل�صفات �لتي ذكرت؟«.

المكان، الف�ضاء، المكان الروائي، الّزمكانية، ال�ضرد، الو�ضف..  

»نعم، نعم  �هلل يرحم قّن �أمي، كّنا ت�صعة �أفر�د ننام في غرفة ل تزيد م�صاحتها عن �صتة ع�صر 

مت������ر�ً في حّي من �أقدم �أحياء دم�صق. �لو�لد �لعظيم في �أق�صى �لز�وية �لي�صرى �إلى جانب زوجته 

أني�س،  أنا، ليث، � د�ئم������اً �أماًل في غزوٍة �صريعة تباعدت فر�صها كثير�ً، يليها �أختي �ل�صغرى مفيدة، �

بد«. ولى �لتي �أ�صبحت فر��س �أختي �صعادة �إلى �لأ ريكة �لأ �صميعة، وينتهي �لفر�غ، لتاأتي �لأ

�لن�������سّ �ل�ّصردي يتو�ّفر في بنيته �لن�صّية على �أمكن������ة مختلفة، جغر�فية ت�صّكل م�صرحاً للعب 

�ل�صخ�صي������ات و�لقوى �لفاعلة و�أمكنة متخّيلة ه������ي ما يمكن ت�صميته بالمكان �لرو�ئي، وما بينهما 

دّق ومن هنا كان لبّد من �عتماد  أي�ص������اً �إن وجد. ولذلك فم�صطلح »�لمكان« ق������د ل يكون هو �لأ �

مكنة بوجوهها �لمختلف������ة. و�لمقبو�س �ل�صابق هو  مفه������وم »�لف�صاء �لرو�ئي« �لذي ي�صتوع������ب �لأ

 �لموجود في �لو�قع. وم������ا فعله �ل�صرد هو نقل  
ّ
�نعكا�������س للمكان �لمتخّيل عن �لم������كان �لحقيقي

ف������ات و�لّتفا�صي������ل �لمتجّمعة ف������ي �لذ�كرة ليغدو �لم������كان قريباً من �لحال������ة �لو�قعية، ومع  �ل�صّ

�لتحّولت �لتقنّية �لكبرى وثورة �لت�صالت وقفز�ت �لعلم �لعالية بالمجالت كاّفة، �ّت�صَع �لمفهوم 
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لي�ص������ّم �صورًة �أخرى عن �لمكان، �أعني �لف�ص������اء �لفتر��صي �لذي حّول �لعالم �إلى قرية �صغيرة، 

كما يق������ال حيث ��صتبّدت بالمكان و�لكائن لوثة �لغتر�ب فلم يع������د �لكائن �لب�صيط يعي حيثّيات 

كّل ه������ذه �لمتغّير�ت �لجوهرّية ولذلك تر�ه يقف م�صدوماً تجاهها، بجهله �لمطلق، يقول �ل�صارد: 

أّن �حتالل �لعر�ق يتز�من م������ع ت�صييد �أول معمل لبناء  ألي�س غريباً � آه ي������ا وطني �لعزيز �لغال������ي، � �«

أم������ي - �لتي ل تفك  �ل�صي������ار�ت في �صوري������ة، و�إح�صار �أختي لجهاز هات������ف �إلى منزلنا ت�صتطيع �

أّي رقم مبا�ص������رة وذلك عن طريق مي������زة �لبرمجة �لم�صبقة  �لح������رف ول �لرق������م- �أن تطلب منه �

أو �أحفادها«. يقول �لناقد )�صعيد يقطين( حول  للذ�ك������رة، بال مذّلة طلب ذلك من �أحد �أولده������ا �

أبع������د و�أعمق من �لتحديد �لجغر�في  �ت�ص������اع مفهوم �لف�ص������اء عن �لمكان: »باأّنه ي�صير �إلى ما هو �

�صا�صي������اً. �إّنه ي�صمح بالبحث ف������ي ف�صاء�ت تتعّدى �لمحدود و�لمج�ّصد لمعانقة �لّتخييلي 
أ و�إن كان �

و�لّذهن������ي، ومختل������ف �ل�صور �لتي تّت�صع لمقول������ة �لف�صاء«. وثّمة من ي�صم �إل������ى �لمفهوم، �لحّيز 

ي، يقول �لناقد )محمد منيب �لبوريمي(: »وعلى هذ� فالف�صاء �لرو�ئي  أو �لف�صاء �لن�صّ �لورق������ي �

أ�صياء متباينة ومتعّددة ل ح�صر له������ا، بدء�ً من �لم�صاحة �لورقّية �لتي  يّت�ص������ع ��صطالحاً ليحتوي �

حد�ث، �لتي تقع تحت  أ�صياء �للغة، �لأ يتحّق������ق عبر بيا�صها ج�صد �لكتابة، �إلى �لمكان و�لزم������ان، �

�صلط������ة �إدر�كنا عب������ر �أنماط �ل�صرد �لتي تج�ّص������د عالم �لرو�ية«. و�لنتقال م������ن �لمكان بمفهومه 

نطولوج������ي »�لح�ّصي« �إلى �لمكان �لفّني، يتطلّب �نزياح������ات و�نحر�فات في �للغة عن ماألوفها  �لأ

لو�ن و�لرموز.  �صو�ت و�لأ حي������ث يتحّول �لمكان �إلى مجموعة من �لعالمات �للغوية و�ل�ص������ور و�لأ

�صياء �إلى وعي جمالي بها وبدللتها ووظائفها. يقول )عز �لدين 
من عالم نلم�س ونحد�س فيه �لأ

�لمنا�ص������رة(: »�لنزياح و�لّتحّول و�لّنفي عن �أمكنة �لو�قع بحي������ث ي�صبح للمكان خلقة �أخرى في 

�لّن�������س«. يقول �صاردنا �لعليم مبحر�ً من �أمكنت������ه �لجغر�فية �لمختلفة..�ل�صيعة �لو�قعة في ريف 

 �لمزة �إل������خ. �إلى مكانه �لفّني �لمترّبع على قمة �لبيا�س وقد 
ّ
جبل������ة، �لاّلذقية، دم�صق، لبنان، حي

ألو�ن  ر�������سّ عتباته و�صرفاته بكل تو�بل �لمخّيلة وورودها، م�صتح�صر�ً كل ما في �صّرته من رو�ئح و�

ورم������وز عن �لمكان �لح�ّصي، لتبدو وجبة فّنّي������ة �صهّية �لّطهي: / �بتعد قّن �أمي كثير�ً في �لذ�كرة، 

لكّنن������ي )...( �أقول لكّل �لذين ي�صبهونني في هذ� �لعالم )...( باأّنه وجَب عليهم لكي يثبتو� جد�رة 

تو� �إلينا نحن �صكان 
أّي مكان في هذه �لدنيا، �أن ياأ ف������ي دخول طّي������ات �لجرح �لب�صري �لهائل، في �

 �لمزة �لقديمة ليتعلّم������و� �لحّب �ل�ّصرمدّي م������ن �أبجدية ن�صيج مز�ريب �لبي������وت �لمتهالكة، 
ّ
ح������ي

ليلتم�ص������و� ر�ئح������ة �لبيوت من �صكل حجارته������ا، وثقافات هذ� �لح�صد �لب�ص������ري �لمتلّون، ليقروؤو� 

بيِة. لحظ������و� كيف ي�صتح�صر �ل�صارد  حالم �لع�صّية في عيون �ل�صّ ن�صي������د �لرغب������ة و�لحرمان و�لأ
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 يمتلك، رو�ئحه 
ّ
تفا�صيل »�لمكان« في تو�صيفه �لحيوّي �لدقيق لبيت �ل�صيعة، لي�صبح ككائن حي

 »ج������ان جينيه« �لذي كان ي�صغي ل�صوت كّل منهما 
ّ
وحنين������ه، و�إن�صاته، وغنائه �لخا�ّصين، كغرفتي

خرى،  أّنه حاباها عل������ى ح�صاب �لأ ب�ص������كٍل مت�صاٍو ف������ي �لليل كي ل تزعل �إحد�هما من������ه، وتعتبر �

يق������ول: /وحيد�ً على �صرفة بيتنا �لمتهالك �لعتي������ق ��صتمع �إلى �صوت »لور دكا�س« تطالب فجرها 

أنا �أنظر �إلى �أمامي حيث »�ل�ّصيح������ة« �آخر غابة �صنديان باقية في �لقرية، ومع �نبثاق  �أن يط������ّل، و�

أكث������ر فاأكثر، كان بيتنا بغرفتي������ه �ليتيمتين وهذه  �أول بارق������ة �صوء ب������د�أت �لروؤية تت�صح لناظري �

آي������اًل لل�صقوط ب�صكل  �لج������در�ن �لمده�ص������ة �لتي �ت�صلت ببع�صها لت�ص������ّكل ما كنا ن�صّميه مطبخاً، �

، حي������ث �إّن �أبي كان ينتظر د�ئم������اً �أي �ت�صال من �لقرية ليخبروه في������ه �أن �لبيت قد �صقط 
ّ
جل������ي

أنفا�صي وبقّية دموع �أمي �لتي ذرفتها في جنباته هي  أبي �أن � �أخي������ر�ً، لك������ن �ل�صيء �لذي لن يعرفه �

أي�صاً ثقافة وع������اد�ت وتقاليد، فل������كّل بيئة مالمحها  �لت������ي تمنعه من ذل������ك/. ثّم �إّن »�لم������كان« �

لو�ن �لكثيرة  و�نعكا�صاته������ا �ل�صلوكّية في طريقة حياة وذهنّية ولبا�س قاطنيه������ا، يقول �ل�صارد: »�لأ

�لمتد�خل������ة لما يرتديه �لفالحون بطريقة فا�صلة في قريتي �لب�صيطة لي�صت �إّل �نعكا�صاً لمز�جهم 

خ�صر �أما حموه �ل�صيخ مح�صن  أبي�س مع عقال مزخرف بالأ �لغري������ب حّقاً، �لمختار د�ئماً ب�صماخ �

ف������ال يختلف عن������ه كثير�ً �إّل بعمامة بي�صاء تل������ف طربو�صاً �أحمر مع رد�ء ف������وق �لجالبية.. �إلخ«. 

ويقول في مكان �آخر: »كانت وفاة خليل وحيد �لمختار وحامل ��صمه برف�صة من حمار هارب من 

يع������ة )...( موت خليل وباعتر�ف من كان ي�صميهم  �صاحب������ه، على مدّق تر�بي يوؤدي �إلى عين �ل�صّ

أم������ام �أهل �لقرية باأع�صاء د�ر �لمخت������رة، غّير من حاله كلون �صع������ره، وبد� �أكثر ج�صعاً  �لمخت������ار �

أ�صجاره تختفي  أ يُلب�س �لقرية كلّها قمي�س �لجان������ي، فحر�س �ل�صنديان �لغربي بد�أت � وحق������د�ً وبد�

فج������اأة، �ل�صاحات �لمتبقية كذق������ن مر�هق بد�أت تُ�صّيج، ولم تم�ِس ب�صع������ة �صهور على وفاة خليل 

أقّل  أّن �لحر�س �لغربي من تبعية ممتلكاته، وفي � حت������ى �أقنع �لمختار �أع�صاء د�رته، بالتوقيع على �

أ�صبوع قبل ع�صاء �لتوقيع �لباذخ ذ�ك �أر�هم �لمختار �صكوك �لملكية �لجديدة للحر�س با�صم  م������ن �

أّن ��صم خليل �صينتقل من حقل  جدي������د )...( حي������ث �إنه لم يخلد �إلى بال �أي من �لحا�صرين وقتئٍذ �

أّن ل�»�لمكان« �أهمية �إ�صتر�تيجّية، حيث من  �لوفي������ات من د�ئرة �لنفو�س �إلى حقل �لعقار�ت«. كما �

خالل������ه تّت�صح معالم »�لزم������ان« حيث ل معنى للزم������ان �إّل بانخر�طه �صم������ن �لظاهرة �لمكانية 

وحركّي������ة »�لحدث« ف�»�لمكان« يمّكن �لزمن وبه  يتزّمن  كم������ا يقول �لناقد )خالد �لح�صين( ومن 

خ������الل تد�خل �لزمكانية هذه ينمو �لتاريخ ويندمج باللغة وينبج�س �لحدث و�أفعال �لقوى �لن�صّية 

يهامية ب�»وقعنة«  أ �لوظيفة �لإ �لمختلفة، كّل ذلك �صمن ن�صيج محكم من �لّت�صرب و�لندماج، لتبد�
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يحاء�ت �لمتنوعة ويمتاز �لزمكان �لرو�ئي بالّدقة  �لح������دث عبر ت�صفير �للغة �لرو�ئية بالرموز و�لإ

�صطوري �لذي يب������دو بال زمان �أو مكان و��صحين، يقول �ل�صارد: / في  و�لّتعيي������ن عك�س �لزمان �لأ

دم�صق وفي بد�ية �لعقد �ل�صابع من �لقرن �لع�صرين �صرخت �أول �صرخة على هذه �لدنيا لتطمئّن 

وك�صجي������ن/ ثم ياأتي »�لو�صف« م�صاع������د�ً لل�صارد في ت�صييد  أم������ي ب������اأّن جنينها قد تعّرف على �لأ �

أ�صلوبه من  »�ل�ص������ورة �لمكانية« مقابل »�ل�ص������ورة �ل�صردية« يقول محمد �صو�بك������ه: »�إّن �لو�صف و�

أ�صي������اوؤه هي �لتي تمّكن �لكاتب من نقل �لقارئ  أبعاد �لمكان ور�ئحته وت�صاري�صه و� حي������ث تحديد �

م������ن مكانه �إلى مكان يريده«. فبالو�صف يتعّمق �لح�ّس �لجمالي لدى �لمتلقي عبر تحويل �لمرئي 

�إلى مقروء ويتّم �لهبوط �إلى �أعماق �لمكان ل�صتكناه لمرئّيه، فهو بت�صكيله لجانب من �لف�صاء�ت 

حد�ث و��صتبد�دّية �لزمان مقّرباً  ياع وهيمنة �لأ بابية و�ل�صّ �لّرو�ئية يعمل على �نت�صاله������ا من �ل�صّ

اج. وبالو�ص������ف يُن�صف �لزمان وتُعّطل حركته  �لمكان من �لق������ارئ برو�ئحه و�أ�صو�ته و�صمته �ل�صّ

حد�ث نتيج������ة لهيمنة �لّنعوت �لت������ي يّت�صم بها  وي�صتيق������ظ �لم������كان من غفلته ويتوّق������ف تدّفق �لأ

�لو�ص������ف.. �لذي يجّهز باأدو�ته مناخات �لح������دث و�ل�صخ�صيات و�نفعالتها ودو�خلها  لتتقّدم �إلى 

�لو�جه������ة وتاأخذ دورها في �لم�صهد �لد�ئر، ل �أن يبقى مجّرد عن�صر زخرفي ك�صاأنه في كثيٍر من 

�لرو�ي������ات �لتقليدية، يقول �ل�صارد: /توفيت �إل������ى �هلل �لبارحة �أم منذر، تركت �صينّية �صمتها بال 

�إفط������ار ول حت������ى �إبريق �صايها �لّثقيل، وبهدوء دير قديم ر�ح������ت تقطف �صقائق عمرها من مكان 

آخ������ر)...( بق������ي كل �صيء في مكان������ه، حذ�ء �لخروج �ليتي������م خلف �ل�صرير، �إل������ى جانبه �صندوق  �

آة تمقتها ب�صدة، جزد�نها �ل�صغير �لذي لم  عر�صها، �إ�صاربها عل������ى �لكر�صي �لقديم �أمام كهولة مر�

آة �ص������ورة عتيقة لها لّما كان تفاحه������ا ماز�ل متكّور�ً،  أ�صف������ل �لو�صادة �إلى جانب �لمر� أبد�ً � ي�صب������ع �

�بت�صامته������ا �لحزينة �لعرجاء هي كل ما بقي و��صحاً ف������ي �ل�صورة، كر�صّيها �ل�صامت ماز�ل تحت 

�صج������رة �لتوت.. �إل������خ/. و�إذ� كان������ت �لّزمكانية ت�صّكل وح������دة بنائّية ع�صوّية تعم������ل على تحقيق 

ي فهذ� لن يك������ون له معنى من دون حركة  �لن�صج������ام و�لّتما�صك �لبني������وي و�لدّللي لل�صياق �لّن�صّ

قنوم �لذي يُ�صف������ي �لمعنى على  �لق������وى �لفاعلة في �لن�������سّ »�ل�صخ�صيات« فالحركة ت�ص������ّكل �لأ

�لزم������ان و�لمكان حيث ل يكت�صب �لف�صاء دللته �ل�صطحية و�لعميق������ة و�لرمزية �إّل حين ي�صبح 

حد�ث  مجالً وحّي������ز�ً لتلك �لقوى، يقول  �لناقد عبد �لوهاب زغد�ن: »�إّن �ل�صلة بين �لمكان و�لأ

مكنة �لتي ت������دور فيها و�نطالقاً من  حد�ث بمع������زل عن �لأ تالزمي������ة �إذ ل يت�ص������ّور �لنظر �إلى �لأ

تحدي������د �لعالقة بين �لعن�صرين يمكن �لنظر �إلى فع������ل �ل�صخ�صيات من حيث �لدللة على تطور 

ج������ز�ء لتعر�س علينا وحدة �لن�س �لق�ص�صي«.  �لحكاي������ة بين �لبد�ية و�لنهاية، وهكذ� تت�صابك �لأ
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فالعالق������ة بين �لمكان و�ل�صخ�صية عملي������ة تاأثير متبادل، حيث ت�صتغ������رق �لم�صتويات �لبيولوجية 

و�لنف�صي������ة و�لجتماعية وي������زد�د ح�صار �لم������كان ل�صاكنه ليغدو �لكائن �صورة ع������ن مكانه ويغدو 

�صلوك������ه ترجمة ل�صفات مكانه، وها هو �ل�ص������ارد يو�ّصح لنا �لتباين بين �لبيئات و�نعكا�س ثقافاتها 

وتقاليده������ا عل������ى �ل�صخ�صية، مقّدماً لن������ا �صلوك �صخ�صي������ة مكبوتة في بيئ������ة محافظة، منغلقة 

لي�صتطيع �لزوج �لتعرف فيها على زوجته �إّل ليلة �لّدخلة، يقول: /بعد زّلة قدم �أمه تلك و�صوتها 

أذنيه، كان يحاول �أن  أ �ل�صيطان ي�صكن في � �ل������ذي �خترق حتى مالء�ت �صريره وقط������ن و�صادته، بد�

يثق������ب �لحائط �لطيني بحا�صة �صمعه علّه ي�صم������ع حركة �أو هم�صة تدله على �صاغر �لحمام حينها 

يطل������ق �لعنان لخياله، ظالل فاجرة تمالأ ف�صاء غرفته، تهيوؤ�ت غريبة ت�صتح�صر كّل �إناث �لمنزل 

أبد�ً حت������ى �هتدى �إلى فكرته  أّنه لم يكتِف بذلك � �إل������ى غرفت������ه، كّل و�حدة في يوم حّمامه������ا. �إّل �

�لجهنمية تلك، وهي ثقب �لحائط �لفا�صل بينه وبين ما يتخّيل ويغزو لحظاته/.

عر�ف  وها هي �إحدى �صخ�صيات �لعمل �لرئي�صّية »كهرب« ت�صف بجمالية مده�صة، تلك �لأ

غير �لماألوفة، وكيفّية �نتقالها من بيئتها �لمنفتحة على �لبحر �إلى بيئة زوجها �لمنغلقة. يقول 

�ل�صارد على ل�صانها: /كانت �لقرية مختلفة بالكامل عن قرية �لفتاة )...( لم تَر كهرب ول نافذة 

أين �ل�صبايا �للو�تي يجل�صن  أين �صيدخل �لن�صيم �إذن؟ ثّم � مفتوحة في تلك �لقرية، وت�صاءلت من �

أم������ام �لبيوت يتبادلن �لحكاي������ات و�ل�صحكات ويتناقلن �أخبار �لع�ص������ق و�لهيام ويتابعن �ل�صبان  �

أكثر �نكفاًء على نف�صه،  أته مختلف������اً، كان � �لقادمي������ن بعيون تق������دح �صبا ودللً؟ حتى �لدجاج ر�

دبي �لجميل  �صياء �لملفتة �لكثيرة في هذ� �لعمل �لأ وغطر�صة �لّديكة �أ�صابتها بالياأ�س/. ومن �لأ

أّن �لكاتب »�ل�صارد« �لعليم بكّل �ص������يء، رغم طاقته �لعالية على �لع�صق و�لنت�صار لق�صايا  ه������و �

أ�صكال �ل�صتبد�د كافة �لجتماع������ي »�لّذكوري تحديد�ً«  نوثة و�لحياة �لح������ّرة �صّد � أة و�لأ �لم������ر�

و�ل�ّصيا�ص������ي و�لّديني. وهذ� ما نتلّم�صه وي�صيل من كّل كلمة من كلماته �لتي تن�صح بالماء وتكاد 

أة. فمن  تُع�ص������ر كفاكهة طازجة ل�صّدة طر�وتها، ه������ذ� �لعا�صق ذ�ته هو �لذي ل يثق كثير�ً بالمر�

مهات �لاّلتي ُعّذبن و�أهّن  مي من هذ� كلّه، من �صينتق������م لكّل �لأ يق������ول: /َمْن يا ترى �صينتقم لأ

أيام �أعماره������ن �لبهّية في خدمة  حلى من � جمل و�لأ أبو�ب �لزوجية وفق������د�ن �لأ عل������ى عتبات �

لفة، وحبَكَن كّل ملكاتهن ح�صير�ً لي�صي������ر عليها هذ� �لذكر �لقادم لي�صرق منهّن  ذكورّيتن������ا �ل�صّ

بد/ �أقول كيف لهذ� �لعا�صق �لذي يقول  جّنة و�إل������ى �لأ
حت������ى �أجّنتهّن ويدّون ��صمه على تلك �لأ

ّن مفتاح �لقلب قبلة/.  أْن تحلَم بها، لأ أة �لتي لت�صتطيع �أن تقدم لَك قبلة �إّياك � أي�ص������اً: /فالمر� �

أّل يثق ب�صديقته �لعا�صقة - وقد تعّر�صت لحالة ��صتغالل -  من قبل ذ�ك �لمحامي   كي������ف له، �
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�صاحب �لوجه »�صبيه �لمكدو�س« �صديق �لعائلة �لذي ��صتغّل ظرفها �لنف�صي لي�صَل �إلى غايته، 

أّنها حاولت مقاومته، كان هذ� �أكثر من �أن �أو�صف به/ ويقول  يقول �ل�صارد م�صّككاً: /لم �أ�صّدق �

أي�صاً بموقع �آخر: /ثّم ترتمي على �صدري وتهم�س هادئة باأّني �أغرب رجل عرفته و�أكثر رجل  �

أنا �أ�صّدق كل ما قال �لّنبيذ و... أتذّكر ما قاله نز�ر قباني: و� أن������ا � �أحّبت������ه، فاأ�صحك في �صّري و�

ة  وم������ا قالته ماري/ وفي مكاٍن �آخر ينفي ب�صّدة �أي ت�صدي������ٍق لها مدى �لعمر: /لن �أ�صّدق ق�صّ

ماري هذه ما حييُت/؟!!.

- الجراأة في اقتحام الّتابوات )الدينية، الجتماعية، ال�ضيا�ضية( 

ن�صان، لكّني ل �أقبل  أّمٍة ت�صمو بروح �لإ /�أفهم جّيد�ً ثقافة �لّت�صحية و�لفد�ء �لمّت�صلة بقيم �

�صحية �لتي تحيل عقلي �إلى حّبة في م�صبحة تنتقل من يد �إلى يد/. �لمقبو�س �ل�صابق  ثقافة �لأ

يديولوجي، غير �لقابل للّتهجين، وفق �ل�صائد و�لر�ف�س لثقافة  يو�ّصح موقع وخطاب �ل�صارد �لأ

أزّقته، و�لرو�ئي  أيديولوجي يع�ّص�س في زو�ياه و� �لقطيع، �إذ ل يوجد نتاج ثقافي من دون محمول �

أة كل مناطق �لحظر ويتخّطى �لخطوط �لحمر ويف�صح �لم�صكوت عنه وينت�صر للفقر�ء  يلج بجر�

أة وق�صايا �لمهّم�صين، يقول �صاخر�ً من �ل�ّصائد �ل�ّصيا�صي، منت�صر�ً لقيم �لحرّية: /�لحياةُ  و�لمر�

باحّية على حلقات زحل/. ويقول  أبله مع حّرية وحّب.. كاأّنك ت�صرب قهوتك �ل�صّ � 
ّ
في بلٍد عربي

محاججاً ومفّككاً للخطاب �لثقافي �لذي ن�صاأت من رحمه �لّت�صّور�ت �لّدينّية: /كّل �لّثور�ت في 

ديان، كحالة تغيير جذري  �لعال������م كان �ل�صبب �لرئي�صي لقيامها هو �لخال�س، �لنعتاق، حتى �لأ

أّما عندنا في هذ� �ل�صرق �لمعتوه، غير �لقادر على قبول  في �لمجتمعات �كت�صبت معنى �لثورة، �

ّمهات ينتظرن غائباً  ، من �أفئدة �لأ
ّ
أو قبول فكرة وجوده، فثور�تنا قامت من لحمنا �لحي خر � �لآ

أنف�صهم، ولحقاً  لن ياأتي )...( �صارت ديناً جديد�ً بقّوة هيمنة �لّت�صلّط �لغا�صم لرجالت �لثورة �

لهّية ذ�تها، ُهبل جديد بثوب مختلف، لكّنه حجرّي �أي�صاً/.  �أ�صبح كّل زعي������م يحكم بال�صلطة �لإ

وثّم������ة �صخرية محّببة يمّررها �لكاتب في ثنايا حروفه قائمة على خلق �لمفارقات، وهذ� بدوره 

أكثر، يقول �ل�ّصارد: /نت�صّرع �إلى �هلل �أن يرزقنا ويطعمنا وي�صبعنا،  يه������ب �ل�ّصرد ر�صاقة وجمالً �

أو نرجوه  أو ثقافة، � أو �لجه������ل ول نت�صّرع �إلى �هلل �أن يزيدنا �نتباهاً � لكّنن������ا ل ن�صكو من �لغباء، �

أ �لتي في عقولنا بالفطن/. ويقول في  �أن يب������ّدل لنا هذه �لطبقات �لمتر�كمة من �لغبار و�ل�صد�

ن�صانّية: /�أيجب حّقاً �أن يكون هناك  �صاحي �لمكّر�صة تاريخياً في �لّذهنّية �لإ مو�ص������وع ثقافة �لأ

أبونا  ألي�س غريباً �أن ي�صبح كب�س � لهة ��صتجد�ءنا �لطري، � أو روح مزهوقة لتتقّبل �لآ دم م�صفوك �

أبدية؟!/. �إبر�هيم �لخليل ثقافة �
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وه������ا هو يقّدم �صورة كاريكاتورية، لل�صي������خ �لمزّيف »�أحمد« �صاخر�ً من �صخ�صية من ينافق 

با�صم �لدين ويف�صح �صلوكه �لم�صين ذي �لما�صي غير �لم�صّرف وهو يالحق �ّصبية عالية �لجمال، 

وب�صيط������ة �إلى حّد �ل�ّصذ�جة، ��صمها »كهرب« لينال منها ب������اأّي و�صيلة ومهما كان �لثمن: /�لهلع 

أّن �لهروب  �ل������ذي �أ�صابه من �صوت �ل�ّصّيدة �لحانقة جعل فر�ئ�صه ترتع������د، لكّنه مع ذلك فهم �

أ يعدو كاأرنب تالحقه  أي�صاً، �أم�ص������ك باأطر�ف قنبازه وبد� خرة � ف������ي هذه �للحظة هو �لدنيا و�لآ

ر�صّية/. ثم يعّدد ب�صخرية جميلة �لدرو�س �لت������ي علمته �إّياها �لموؤ�ّص�صات  كل ثعال������ب �لك������رة �لأ

�صرة وحتى دخوله مجاله �لمهني، محاولً �إ�صقاط  ول في �لأ �لّتربوّي������ة �لمختلفة منذ من�صئه �لأ

�ل�صوء على جبال �لف�صاد �لمتر�كم �ل������ذي كّر�صته �ل�صلطات �لبيروقر�طّية بمختلف لُبو�صاتها، 

ر�س �لو�طئة  ول: ل �صرر ول �صر�ر هو در�س »�أبي« لي. �لّدر�س �لثاني: �لأ يق������ول: /�لّدر�������س �لأ

ت�ص������رب ماءها وماء غيرها در�س »�أمي« لي. �لّدر�س �لثال������ث: ل ت�صاأل �لقائد �لع�صكري/، وكم 

كان جريئ������اً في نب�صه لقيم �لزيف �لمتغلغلة في ثنايا عاد�تنا وتقاليدنا �لمغلفة كق�صرة �لب�صل 

�لكتيم������ة و�لملتّفة عل������ى بع�صها �لبع�س، فالمهم بالمح�صل������ة �أل يُفت�صح �أمرك، و�أن تجد من 

أة �لقوية، تحا�صر بابنتها ب�ص������اأن �لعفة، وتب�صق  خر، فها هي �لم������ر� يت�صّت������ر علي������ك ل�صبب �أو لآ

أنها لم توّفر �أحد�ً ��صتطاعت �لو�صول �إليه. يقول  بوجهه������ا. وهي �لتي يعرف �لقا�صي و�لد�ني �

أكثر  خيرة في وجهها و�لتي تعرف �لدنيا كلّها باأّنها ر�أت � �ل�ّص������ارد متهكماً: /لكن ب�صاق هذه �لأ

أّن  ولد �صخ�صّياً/. وبلفتٍة ذكية مبّطن������ة، حول �زدو�جّية �لقيم، ي�صّور كيف � آه مطّهر �لأ مم������ا ر�

�لفق������ر في �لريف قد يرغم �لكثيرين على تقّبل �صلوكيات معين������ة متغا�صياً عن خلفياتها على 

أو �أن ثقافتنا �لذر�ئعّية ت�صتوعب �صمن طّياتها �لّزيف  مر« � أ »�للّي جبرك على �لمر هو �لأ مبد�

مغلّفاً ب�صلوك خيري، يقول: /لم يتقّدم �إن�صان محتاج �إلى »ناهي« وُرّد خائباً، ولم يتجا�صر �أحد 

أ�صئلة حمقاء ل  ّن وجود �لخير يُغن������ي �لفقير عن � عل������ى �صوؤ�لها عن م�ص������در �أمو�لها �لد�ئم، لأ

يحتاجها �أ�صاًل، عندما رجعت �إلى �لقرية بعد طول غياب ��صترت د�ر �لمختار �لقديم ورّممت 

ما كانت قد فعلته �ل�صنون �إلخ../. 

- تطعيم الواقع بالفانتا�ضتيك وتوظيف الموروث 

أر�دها و�قعّية وت�صبه �لمعي�س وبين  نجَح �لرو�ئي في �إنتاج خلطة عالية �لجودة بين مالمح �

�لمتخّيل �لعالي �لّتو�صيف، بما ل يوؤثر على م�صد�قية �لحدث، بل يهبه طاقة وحيوية عاليتين. 

يهام ف������ي �إكمال ف�صولها لتجعل �لحدث في خانة �لممكن �لحدوث رغم  حي������ث تم�صي لعبة �لإ

غر�ئبّي������ة �لحالة �لم�صّورة وهذ� ما �صنجده في تو�صيف������ه عالي �لجمال لحالة �ل�صيخ �لمزيف 
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أنو�ع �ل�صلوك، هذ� �ل�صيخ  أ � »�أحمد« �لباحث عن متعه �لخا�صة كلّما �صنحت له �لفر�س ولو باأرد�

�لذي وهبه �لكاتب ميتًة �صوريالية  �لتقطتها عد�صته �لمرهفة �لّدّقة، حيث تقترب �لكامير� من 

�ل�صيخ �لمترّب�س باأكد��س �لحنطة كل�ّس، م�صتغاّلً غفوة �لفالحين �لمتعبين بعد عناء �لح�صاد 

أين توجد ح�صة »�آل علما«  وقد تو�ف������دو� �إلى �لظالل لينالو� بع�َس �لقيلولة. و�ل�صيخ يع������رف �

فقد دّلته �إليها ر�ئحة تفاح �لخطيئة �لتي تنبعث من »كهرب«./ �قترب وكاأنه يم�صي على �لهو�ء 

)...( بعد جلو�صه بد�أت ر�ئحة �لتفاح �لطازج تزكمه/. تذّكر حينها ما قاله له �لعّر�ف �لم�صوؤوم 

باأّنه �صي�صّم ر�ئحة تفاح بغير مو�صمه و�صينقلب عليه وبالً، وهنا ثّمة تنا�ّس بين �لرو�ئي وق�صة 

�لخطيئ������ة �لتاريخي������ة وتفاحة »حو�ء« و�لهبوط من �لجنة عبر م�صهدّي������ة �ل�صيخ »�أحمد« عالية 

ولي �لذي حّرك حا�صة �صّم و�إدر�ك حو�ء  أنفه ك�صوؤ�ل �لمعرفة �لأ أ �لتفاح يزكم � �لدر�مية وقد بد�

دم  أي�صاً لها ولآ باتج������اه ك�صف �صر �ل�صجرة �لمحّرمة في �لجنة وكيف كانت �لنهاية �لتر�جيدّية �

�صطوري �لتاريخي. في �لهبوط �لق�صري من �لجنة، ح�صب �لم�صرود �لأ

رد  علّو الّلغة- �ضعرّية الّتفا�ضيل - زحزحة ال�ضّ

ه، لذلك نر�ه مفتوناً بتجلّياتها  �للّغ������ة �ل�ّصعرّية رهان �لرو�ئي ف������ي تحقيق تمّيزه وفر�دة ن�صّ

»حرف، كلمة، جملة« حّد هو�ٍس جميل، متماهياً معها، عا�صقاً لطائفها وع�صائرها، حتى لتكاد 

أثناء فعل  أنوثتها � أزر�ر � تُع�ص������ر �لحروف ع�صر�ً، من كثرة �لماء، و�أنت تفّت������ق بر�عمها، وتفّكك �

أم  خر �لعا�صق، � أي�صاً �إعادة كتابة لها، حتى ل ت������كاد تدري من هو يكتب �لآ �لق������ر�ءة، �لتي هي �

أم �لعذول.. �لذي هو �لقارئ هنا..!! �لمع�صوقة، �

أكثر »�لّثيمات« و�صوحاً و�أهمّي������ة في �لن�ّس �لذي بين يدينا �صيدة  تكاد تكون  �للّغ������ة هي  من �

خرى. م������ن �صخ�صيات، �أو مكاٍن،  مطلق������ة وقد تبادلت دور �لبطول������ة مع مكّونات �لعمل �لفّني �لأ

أو �ص������رد تطاب������ق مع و�صفه حّد �لّتماهي. �أم حدث ت�صامى بعلّوه ح������د �ل�صوريالية و�لغر�ئبّية رغم  �

يهامية للن�������س، �إ�صافة لمتعة �لت�صويق  قن������اع، موّظفاً ب�صكل جميل للطاقة �لإ �حتفاظ������ه بطاقة �لإ

أم ثانوية  أكانت رئي�صية � وتمرير تيار من �ل�صخرية عبر خلق �لمفارقة �لمحبّبة، و�ل�صخ�صيات �صو�ء �

كّل ح�ص������ب �ل�صوء �لم�صلط عليه، ��صتطاع �أن ياأخذ حيز�ً من �لبطولة. ونجاح �لرو�ية في تحقيق 

أك�صبه������ا ميزة جيدة، فلم يعد �لبطل �لمطلق ه������و �لمتحّكم بم�صار�ت  مر بتعّدد �أبطالها � ه������ذ� �لأ

دبي كما كان �صاأن �لكثير من  �لح������دث و�لحكي وم�صيطر�ً على مجمل م�صار�ت ومفاوز �لعم������ل �لأ

قل  �لرو�يات �لتقليدية، رغم �نتماء رو�يتنا هذه بجو�نب منها للمناخات نف�صها �لتقليدية، على �لأ

ف������ي �لخاتمة، حيث �نت�صر �لكاتب للبقاء في �لوطن عل������ى �لرحيل. بدل �حتر�م خيار�ت �لكائن 
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ّنه كائن حّر قابل لكّل �لّتغّير�ت. على �لم�صتوى �لمعرفي، فكيف  و�صع من �أن نتوّقعها، بب�صاطٍة لأ �لأ

رور�ت �لفنّية للن�ّس �لجديد تتطلّب نهايًة مفتوحًة على �صرفات �لّريح؟ �إذ� كانت �ل�صّ

أي������ن �لعجب باأن تكون �للّغة �صّيدة. فهي »بيت �لوج������ود« كما عّرفها  �لفيل�صوف »هايدجر« ومن  و�

ب، يقول �لناقد من�صف عبد  خاللها نمت�������سّ �لعالم وعبرها تت�صّكل �صيول �لمعرفة �لب�صري������ة وتخ�صّ

ن�صان ل يوجد �إل �نطالقاً من كونه يعي�س كينونته ل كتجربة لغوية  �لحق في مقالته زمن �لكتابة: »�لإ

نطولوجي ومعناها �نطالقاً من �للغة« فاإدر�ك �لعالم يتّم باللغة وفي  )...( بل كتجربة ت�صتمّد كيانها �لأ

�للغ������ة. و�إذ� كانت �للغة من جملة وظائفه������ا: �لنفعالية، �لمرجعية، �لتاأثيرّية، ما ور�ء �للغة �لب�صرية. 

�إل������خ. ر�زحة تحت ثق������ل �لمعنى في فاعلية �لّتو��صل �ليومي فاإنها عل������ى �ل�صعيد �لجمالي و�لوظيفة 

�ل�صعري������ة تتحّرر من تبعّية �لمدلول لتمار�س لعبها �لحّر. ولك������ي تقوم �للغة بوظيفتها على �أكمل وجه 

 �إلى تنقية وغربلة نف�صها من �لعطب و�لموؤ�لفة مع �ليوم������ي �ل�صتهالكي من �لمفرد�ت لتعود 
�صتلج������اأ

دبي عبر �نزياحاتها �لمدرو�صة عن مجانّية �لكالم وتكثيفها  �إل������ى ند�وتها وفتونها من خالل �لن�ّس �لأ

للحظ������ة �ل�ّصعورية و�ل�صعرّي������ة، ليتحّرر �لد�ل �للغوي م������ن و�صاية �لمعنى �لمبا�ص������ر ويحلّق عالياً في 

يحاء  ممار�صاً تيهه في �صبر �أغو�ر �لعلو، م�صتحّم������اً بماء �ل�صعر يقول �ل�صارد:  ف�ص������اء�ت �لمج������از و�لإ

أ�صباب �لحي������اة، يبقيَك على م�صافة من  /ل�ص������يء �أكرم م������ن حقل قمح في �أر�س �لفقر�ء، يعطيك كل �

�لزه������و، �للون �لو�ح������د و�لر�ئحة �لثابتة، زغاري������د �ل�صنابل حين يحزُّ �لمنج������ل رقابها كعر�س ع�صتار 

آه كم ت�صبه  تُ������زفُّ �إلى حبيبها تم������وز، �نك�صارها، �صحلها في �لحقول �لبعيدة، هر�صها ف������ي �لّدر��صات �

أّمهاتن������ا �صنابلنا؟! لكّل حالة م������ن �لن�صحاق و�لنتيجة �لو�حدة لت�صتمّر �لحي������اة ولنم�صي كي ل تطاأنا  �

ألق  ه������ذه �لخطو�ت �لم�صرعة و�لقا�صية/. و�للغة حين تنح������و �إلى تو�ّصل �لمفارقة فهي بذلك ت�صتعيد �

�صبابها وحنينها �إلى زمن �للعب �لجميل، حيث تخلق نوعاً من �لّتوتر�ت و�لفجو�ت �لجميلة في ن�صيج 

�ل�صرد، تلك �لفجو�ت �لتي تقلق �أفق �لّتوقع لدى �لقارئ، وتنتزع  منه، �بت�صامة �لده�صة. وقد ��صتغلت 

�لمفاجاأة على نف�صها و�أّدت وظيفتها �لمتعوّية بكامل �لبهاء. لحظ كيف يغو�س �ل�صارد  في �لتفا�صيل 

أنوثة �صفافًة لتبدو على هيئة  �ل�صغي������رة بلغة �صاعرية، �إيرو�صّية �صبقة ته������ب نثر�ت �لحروف �ل�صغيرة �

أو �صقائق نعمان  تنتظر لثم �صفة �لحبيب. فر��صاٍت محلّقة، �

قراءة دائرية، اأ�ضبه بخاتمة

غاني  أ �لق�ّس ر�صيقاً با�صتح�صار ر�ئحة �لمكان »بيت �لمغّني« ع�صام وما مثلته تلك �لأ �بتد�

آنذ�ك بما مثلته من �أفكار ثورية وجمالية �صّكلت  م������ن �صعود مده�س لقوى �لمجتم������ع �ل�ّصبابّية �

أي�صاً بلحظة وفاة هذ�  جيال تلك �لمرحل������ة باأحالمها وهز�ئمها. ثّم �نتهى �لق�������سّ � منهج������اً لأ
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�صباب كثيرة ل�صنا  أن�صاأته لأ �لفّن������ان �لجميل وغيابه عن �لم�صهد عموماً كما غابت �لموجة �لتي �

نها روح �لكائن �لّتو�قة دوماً  ب�صدده������ا.. لكاأّن �لرو�ئي ي�صير باأّن �لأحالم ل يمك������ن �أن تُهزم لأ

لالنعت������اق و�لحرية.. فما معن������ى �أغنية جميلة �إذ� لم تمتلك طاقة �لديمومة و�لخلق و�لمحاورة 

جيال �لجديدة. فهذ� �صيكون دلياًل على حيوّيتها وديناميكيتها، بالتاأكيد فوفاة �لفنان  ل������روح �لأ

�ل������ذي ت�صّبعت روحه و�أغانيه بحّب ه������ذ� �لوطن و�لتحمت بذّر�ت تر�ب������ه كانت حافز�ً للتذكر 

لللن�صي������ان، للبقاء ل للهروب، نحو وهم �لخال�������س �لفردي وهي �لتي جعلت �ل�صارد يعدل عن 

أ�صطورته �لخا�صة. هنا على تر�به، فالرحيل يتطلّب روحاً مهزومة  فكرة مغادرة �لوطن. لي�صنع �

ر�س �إّل �لت�صمية. �ل�صكلية. ومنتهكة حتى �لعمق.. ول تملك من ر�ئحة �لأ

ويبقى �ل�صوؤ�ل �لمعرفي هاج�س �لرو�ئي �لمتجّدد لذلك تر�ه يطعم به مفا�صل عمله �لفني، 

و�هباً �إياه �لمزيد من �لفتّوة، يقول: /�ل�صوؤ�ل محور �لمعرفة و�صبب �لكينونة، منه ينبت �لوجود 

أين.. و..فهي �أعمدة هذه �ل�صماء بكل ما تعنيه  وعلي������ه تبنى �لهمم، �أما لماذ�.. وهل. ومتى.. و�

أّنه  /. وه������ذ� يعني بمقيا�س �لحياة �لحقيقّية، �لمزيد من �لع�ص������ق و�لتجارب �لوجودية �لثّرة و�

ّنها تملك تحت غاللتها  لن يطمئن �إلى �ليقينّيات �لقاّرة مهما بدت لطيفة وتدعو للم�صالمة، لأ

�لرقيق������ة �لمخادعة كّل زيف ووهم �ل�صتقر�ر وكثي������ٍر من �لترّهل و�لتنا�صخ �لذي ترف�صه  روح 

أقانيم  ديب �لقلقة بحثاً عن �لجديد �لخ�صب دوماً فهي ل تفتاأ تمار�س ترحالها �لعتيق بين � �لأ

هذ� �لوجود �لجميل متنقلة من زهرة معرفّية �إلى �أخرى، يقول �ل�ّصارد: /تنام بر�حة �أكبر على 

أّن هناك  أو � أّن قلبك قد ُركَل بقدم فر��صة، � أبد�ً � �صرير وثير مع زوجة جميلة، لكن هذ� ل يعني �

من تحكُّ لَك �صر�يينك باأظافر قمرّية/. 

كاتب من هذ� �لطر�ز، ل ينام على حرير �لممكن بل يطلب �لم�صتحيل ليغدو ممكناً، ولذلك 

أْن ينتج �صيئاً متميز�ً. ل يمكنه �إّل �

ألي�صت كل قر�ءة خيانة قر�ءة؟!. - �لعمل قابل لقر�ء�ت كثيرة وخياناٍت كثيرة. �

....

  
رو�ية »�صماء زرقاء و�حدة ل تكفي« للرو�ئي �ل�صوري )علي محمود(، �إ�صد�ر: د�ر �لتكوين، دم�صق )2016م(.

الم�صدر

❁    ❁    ❁
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❁ اأديبة �صورية.

م�س �ساطعة«سم�س �ساطعة«سم�س �ساطعة« س �س � »�ألُف
ثه رثه ّرثه �حلروب ؤلف وجع ت�ؤرلف وجع ت�رلف وجع ت�ؤ �أ

�ألف جرح ترتقه �مر�أة
جناح اإبراهيم

❁

ن�سان  إة تقول:»الإة تقول:»الإ ّناها في غير مّرة تقول:»الناها في غير مرة تقول:»الناها في غير مّر
أ اة عبارة قراة عبارة قرا ّ ثّمة عبارة قر ثمة عبارة قر ثّم

اأدوني�س،   ولعّل
)1(
ل يكتمل« روعاسروعاسروعاً سبداع يبدو م�سبداع يبدو م� إفي الإفي ال

اعر ال�سوري قالها ذات اعتراف.ساعر ال�سوري قالها ذات اعتراف.ساعر ال�سوري قالها ذات اعتراف. سال�سال�

أ بدا
 )
بد
 )
بد
2(
ولى »عّداء الطائ������رة الورقية« في روايت������ه الأ

بداعي،  إروعه الإروعه الإ روعه السروعه الس سفغاني خالد ح�سين������ي م�سفغاني خالد ح�سين������ي م� ّالّروائ������ي الالروائ������ي الالّروائ������ي الأ

اينما كانوا، وباينما كانوا، وباأية لغة  أ فحف������ر ا�سمه في ذاكرة المتلقين ا

أثر  ي عب������ه وتقفي عب������ه وتقّفي ا عب������ه وتقفسعب������ه وتقفس سده معاناة �سده معاناة � ده معاناة �سده معاناة �س سيتكلمون به������ا. وذلك بر�سيتكلمون به������ا. وذلك بر�

لقداره، ولقداره، ول�سيما في  حزنه، وفتح ملف فجائعه وتتب������ع اأ

ى.سى.سى. س تح�س تح� ل ول ول ل تعّد زمن اأوقدت الحروب فيه اأوجاعاً

يل موجعة، سيل موجعة، سيل موجعة،  سنه الكاتب في داخله من تفا�سنه الكاتب في داخله من تفا� نه الكاتب في داخله من تفا�فما خزنه الكاتب في داخله من تفا�فما خّز

لفت ومبدع من خالل فنه:  كلسكلسكٍل سفراغها ب�سفراغها ب� ا�ستطاع اإ

ي������ل حياتية، ولي�س سي������ل حياتية، ولي�س سي������ل حياتية، ولي�س  س لتفا�س لتفا� ّ»فالف������ّن»فالف������ّن لي�س ا�ستطالعاً
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خرين فقط، و�إنما هو نوع من �لتخل�س مّما يثقل دو�خل �لفنان، ليحّرر  ف�صولً حول حياة �لآ

ذ�ت������ه من �لد�خل، فيرى �لحياة على �صكٍل مفعٍم بم�صاع������ر ما كانت لتوجد، وما كانت لتح�ّس 

لم �ل�صاج و�لم�صتعر في �ل�صدر،   لهذ� �أخذ خالد ح�صيني يكم������ل م�صروع �لأ
)3(

ل������و لم تكتب..«

حايين، و�لمبهج في حين ك�صوء ين�صاب  يتاب������ع نثره �لجميل، �لحزين، �لر�صيق، �لمفجع كّل �لأ

فوق ماء �صاكنة.

 تقّم�س خالد ح�صيني �صخ�صية »�صيزيف« وحمل 
)4(

في رو�يته �لثانية »األف �شم�س �شاطعة«

�ل�صخ������رة من جديد ور�ح يم�صي بها �إلى �لقّمة، بينما وطنه �أفغان�صتان، وخالل ثالثين عاماً 

)�لزمن �لرو�ئي( كانت ت�صقط حيناً بعد حيٍن �إلى �لهاوية. 

ول يخ�ّس بطلة �لن�������سّ )مريم( و�لجزء �لثاني  أربعة �أجز�ء،�لجزء �لأ أل������ف �لرو�ية م������ن � تتا

أّما �لجزء �لر�بع فتنفرد به )ليلى( حين تُقتل )مريم( لتم�صي  و�لثالث ت�صاركها �صنوها )ليلى( �

خيرة حيث حياة جديدة تنتظرها، �صرنقة تنفتح لتخرج �لفر��صة مزهوًة بالحرية. �لأ

�لّرو�ي������ة ت�صرد �أحد�ث حقب������ة زمنية، تمتّد من �ل�صبعينيات من �لق������رن �لفائت وحتى عام 

)2003م(. حي������ث ت�صتقرئ �ل�صخ�صية �لمحورية �لثانية )ليلى( في �لرو�ية ب�صي�س �أمل، فتعلّم 

أ�صها مخلّفة ور�ء ظهرها موتاً  جي������اًل �صاعد�ً معنى �لحياة،حي������ن تعود من �لغربة �إلى م�صقط ر�

مجانياً، وجر�حاً مفتوحة، و�أقد�ر�ً �صود�ء رق�صت كثير�ً فوق �صدور �لنا�س.بينما �صعت خطو�ت 

مام لتحتفي بحبها وقد و�جه �ل�صعاب و��صتط������اع �أن يزهر كزهرة تطلع من بين  ليل������ى �إل������ى �لأ

أن�صودة �لحلم. �ل�صخور.لتترك حنجرتها تغني �

ح������د�ث ت�ص������رد و�قع������اً حياتياً لمجتم������ع يعاني حرب������اً �صر�صة، وما يتمّخ�������س عنها من  �لأ

ويالت،وخ������ر�ب، و��صطر�ب، وحزن يت�صرب كاأ�صياخ �لمطر على �لجدر�ن فيعّريها من �لّدفء 

وقلة �لحتمال، فينزح �لكثيرون عن وطنهم ر�غبين باأر�س توّفر لهم ما يفتقدونه.

أة في رو�يته لتكون �ل�صهم �لذي يطلقه من قو�صه، محاولً �لق�صاء  �ختار خالد ح�صيني �لمر�

لم �لجامح و�لمتف�صي في مجتمعه.��صتطاع �لكاتب �أن يُ�صهم في �لتئام �لعديد من  على �صرب �لآ

فغاني، هما مريم وليلى.  أتين �نت�صلهما من �لمجتمع �لأ �لجر�ح في ج�صد �لوطن، من خالل �مر�

أة قّي�س لها �أن تلتقي بطفلة في محيط حيٍّ  أولهما مريم، �مر� �صخ�صيتان محوريتان في �لن�ّس، �

قد�ر عملها، فالتقتا و�رتبطتا بعالقة غريبة حتى �آخر عمِر كلٍّ منهما. �صارتا  فقيٍر، ثم عملت �لأ

أتين  أّن �لمر� ن يكون ل������ه ولد، بيد � ف������ي بيت و�حد، ول������زوج و�حد هو ر�صيد، �لّرجل �لذي تاق لأ

عجزتا عن تحقيق مر�ده، ولكّن ليلى ��صتطاعت دون رغبة منها على فعل ذلك.
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�أخ������ذت مريم حّيز�ً كبير�ً من �ل�ّصرد، ر�ح �لكاتب يمّدنا من خالل معاناتها باأحد�ث جرت 

ف������ي �أفغان�صتان، وبعد م�صي وق������ت يدفع �إلينا ب�صخ�صية )ليلى( لتاأخذ �لر�ية من مريم وتتابع 

ح������د�ث حاملة على عاتقها ما تبّقى منها، و�إن كان������ت �أحد�ثاً ت�صي بالنفر�ج. وتم�صي �إلى  �لأ

�لنهاية حيث ي�صرق �أمل.

أمه������ا »نانا« تقول لها �إنها �بنة حر�م  ّول مرة � أ �لرو�ي������ة بمريم وهي طفلة حين �صمعت لأ تب������د�

أّن �للوم يجب  هانة، لتعي � أو �لإ فغانية. لم تكن كبيرة بما يكفي لتدرك �لظلم، � »حر�مي« باللغة �لأ

أنه ُولد. �أن يقع على من �أنجبو� »�لحر�مي« ل على �لحر�مي نف�صه �لذي لم يجِن ذنباً غير �

حد�ث �لمفجع������ة على طفلة ُخِلَقت فاأق�صيت �إلى بيٍت بُني على عجل  وم������ن هنا تتو�لى �لأ

ف������ي طريق مهج������ورة، لتعي�س زمناً مع �أمها �لتي �أدركت فظاع������ة عالقتها مع )جليل(، �لّرجل 

�لغني �لذي له من �لن�صاء ثالث، بينما )نانا( خادمة في منزله، تلد منه �بنة من خالل عالقة 

غير �صرعية. كان جليل ياأتي �إليهما كّل يوم خمي�س، يجلب معه ما تحتاجان �إليه، ويقّدم لبنته 

أ لها من ق�صا�ص������ات �ل�صحف، ويقّدم بع�س �لمعلومات  هد�ي������ا �صغيرة، ويعلّمها �ل�صيد، يقر�

�لتاريخية عن �أفغان�صتان.

أنها �أ�صبحت  وذ�ت مّرة وعده������ا بح�صور فيلم بو�صفه يملك �صالة �صينما في �لبلد، وبما �

ف������ي �لخام�صة ع�صرة من عمرها �ص������ار باإمكانها م�صاهدة �لفيل������م، و�تفقا على موعد ومكان 

أّن هذ� �لموعد �صيغّير م�صار حياتها، ويفتح جرحاً عميقاً في  محددي������ن. بينما لم تكن تدري �

د�خلها. وتغّيب جلي������ل عن �للقاء، �نتظرت مريم حتى ملّت �لنتظار، رك�صت �إلى �لمكان فلم 

أبقاها خارج �لق�ص������ر ولم يدعها تدخل، فانتظرت  تج������د و�لده������ا، و�إنما وجدت �صائقه �لذي �

آٍت، فنامت في �لظالم، وعندما ��صتيقظت �أعادها �ل�صائق �إلى �لبيت ففوجئت  طوياًل ول من �

نها مري�صة بعلّة نف�صية، �إذ ��صت�صعرت وحدًة وفقد�ً لبنتها. باأمها وقد �نتحرت لأ

ولى من عي�صها في  حد�ث �لمحزنة، حّبات �ُصبحة ب������د�أت تكّر، فبعد �لليلة �لأ وتتابع������ت �لأ

ت قهر�ً �إذ كانت تحلم �أن  أبيه������ا جليل �أخبرها بوجود خطيب لها، ف�صقط قلبها و�مت������الأ بي������ت �

أ�صوة ب�صقيقاتها. وكان ر�صيد �لذي يكبره������ا بثالثين عاماً، �صانع �أحذية  ت�صتم������ر في تعليمها �

�ل�صيا�صيين في �لبلد، يعي�س وحيد�ً في مدينة بعيدة بعدما توفيت زوجته.

في �ليوم �لتالي �أعلنهما �لمالَّ زوجاً وزوجة، ركبت معه �ل�صيارة بحزن و�صكينة، لم تلتفت 

أبيها �لذي تو�طاأ مع زوجتيه للتخل�س منها، هي  أبيها �لذي لّوح لها بيده،� ول������م تنظر قط �إلى �

�لتي تعلقت به ولم تر غيره رجاًل في �لوجود.
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أبد�ً في عالقتهما �لزوجية،  أنهما لم ين�صجما � كان ر�صيد رجاًل فظاً يعاملها بق�صوة ول�صيما و�

ولم ت�صتطع مريم �أن تنجب له ولد�ً يقّرب بينهما، لهذ� كبر �ل�صقاق بينهما حين خ�صر ر�صيد عمله 

حد�ث �ل�صيا�صية �ت�صاعاً وت�صظياً �إذ �لتهبت �صو�رع كابل بالمظاهر�ت  وبات دون مورد، وز�دتها �لأ

أرتال �لجي�س �ل�صوفييتي في كّل �أرجاء �أفغان�صتان. و�لمتفجر�ت و�لمدرعات �ل�صوفييتية و�

 ذ�ته �لذي تعي�س فيه مريم ور�صيد، ثّمة طفل������ة �صغيرة تدعى ليلى ت�صاهد مع 
ّ
ف������ي �لحي

و�لده������ا وبقية �لنا�س �آخر قافل������ة من قو�فل �ل�صوفييت تخرج من �لمدينة، فيما بعد ي�صت�صهد 

أ، وفي كّل مكان يجري قت������ال عنيف بين قو�ت  أ�ص������و� مور م������ن �صيِّئ �إلى � �أخو�ه������ا فتنقلب �لأ

مير �لحرب �صياف وقو�ت �لهز�ره �لتابعة لحزب »وحدت« وينهمر �لق�صف  �لب�صتون �لتابعة لأ

وتته������دم �لبيوت و�لمحال و�ل�صو�رع و�لمنازل عل������ى روؤو�س �صاكنيها. و�أخذ �لنا�س ينزحون عن 

�لمكان ومن بينهم طارق �لفتى �لذي �أحّب ليلى يقول لها وهما في غرفة �لمعي�صة في منزلها 

�إنه وعائلته �صيغادرون �أفغان�صتان برمتها، فيتعانقان دون وعي ويروحان في غيبوبة حّب.

يرح������ل ط������ارق بينما تبقى ليلى مع و�لديها في منزلهما �لذي تُدم������ره �لحرب ب�صاروخ، فيُقتل 

نقا�س وتاأخذها مريم لتعي�س بينهما  و�لد�ها بينما ينقذ جارهم ر�صيد �لفتاة، ينت�صلها من تحت �لأ

فقد باتت وحيدة م�صّردة، يطرح عليها ر�صيد فكرة �لزو�ج به فتقبل دون تفكير.مّما ي�صتدعي �لتز�م 

مريم �لحياد وعدم تقّبل �صّرة لها؛ ولكن بعد �أن تلد ليلى �بنتها تنحرف �إبرة �لبو�صلة وتحنو مريم 

قد�ر. على �لطفلتين �لوليدة و�أمها �ل�صغيرة وي�صبح �لطريقان طريقاً و�حد�ً تر�صمه �لأ

فبعد وقت ي�صغط ر�صيد على ليلى كلما نظر �إلى �لوليدة ور�آها ل ت�صبهه في �صيء، و�إنما 

هانات:»بينما  ت�صب������ه �لفتى طارقاً فيغتاظ وي�صربها بق�صوة وتك������ّر �صبحة �لعنف و�ل�صرب و�لإ

�نهمرت طلبات ر�صيد و�أحكامه عليهما مثلما تنهمر �ل�صو�ريخ على كابل« )�س287(.

أّن �لظروف تزد�د �صوء�ً وفقر�ً وب�صاعة في ظّل  أتان للخال�س منه ول�صيما و� فتخطط �لمر�

�صالمية �لتي حكمت �أفغان�صتان ونظفتها من قو�نين  حكم )�لطالبان(. لكن �أحكام �لدول������ة �لإ

أتين �لم�صافرتين دون ُمْح������رم لهما. وعادتا  �لحقب������ة �ل�صيوعي������ة قد �ألقت �لقب�س عل������ى �لمر�

�إل������ى منزلهما حيث ر�صيد جرجر ليلى:»�نتزع �صعر�ً من ف������روة ر�أ�س ليلى، ودمعت عيناها من 

ل������م، ر�أت قدمه تركل ب������اب غرفة مريم فتفتحه، ر�أت عزيزة تطير وت�صقط على �لفر��س..«  �لأ

أق������وى �إذ كان رجال طالبان:  أ�صر�س، ويتبدى عنف � )�������س346( بينم������ا في �لخارج يتبدى ظلم �

»حمل������و� �لفوؤو�س، �جتاح������و� متحف كابل �لمتهالك وحطمو� �لتماثي������ل �لتي تعود �إلى ما قبل 

�صالم تلك �لتي لم ينهبها �لمجاهدون...« )�س360(. �لإ
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في خ�صم حرب م�صتمرة ومتو�لدة لماآ�س ونكبات وفتح جر�ح، ت�صتعد ليلى للولدة لت�صتقبل 

ألماً مبرحاً حيث يفتح بطنها دون تخدير فتلد »زلماي« �بناً لر�صيد ولت�صتعد من جديد لقافلة  �

وجاع.. لم و�لأ من �لآ

فغاني، �إذ  أ م������ن كّل �لمر�حل على �لمجتم������ع �لأ أ�صو� ف������ي خري������ف )1999م( تبد�أ مرحلة �

ت�صارك �لطبيعة بحممها، فتر�ص������ل قحطاً فظيعاً ليزيد من عذ�بات �لب�صر: »ر�ح �لمز�رعون 

أر��صيهم �لجرد�ء،يبيع������ون �أمتعتهم ويهيمون من قرية �إلى �أخرى بحثاً عن �لماء..«  يهجرون �

ل،  أثر ذلك عل������ى عائلة ليلى فيدفع ر�صيد �بنتها )عزيزة( �إلى �ل�صارع لتت�صوَّ )�س378(، وقد �

بينما ترف�س ليلى ذلك، وتدخل في دو�مة �لقهر و�لعنف من جديد ي�صاف �إلى ذلك ما تمّر 

ب������ه �لبلد من ��صط������ر�ب وجوع وت�صّرد، وحين �أطبق ر�صيد كفيه عل������ى رقبتها ذ�ت ليلة يريد 

آه، �أن �أمه �لتقت في �لبيت برجل يدعى )طارق(  ن �بنها )زلماي( و�صى �إليه بم������ا ر� خنقه������ا لأ

نقاذها ولكنها ل ت�صتطيع لق������وة هيجانه وغ�صبه ف�: »ن�صبت مريم �أظافرها  فته������رول مريم لإ

في������ه، �صربت �صدره، �ألقت بنف�صها عليه جاه������دت لكي تفّك �أ�صابعه عن رقبة ليلى، ع�صته، 

مر  أنه ينوي �إكمال �لأ �صابع ظلت ملتفة باإحكام حول ق�صبة ليلى �لهو�ئية، ور�أت مريم � لكن �لأ

�إلى �لنهاية« )�س451(.

لم يبرز �أحد�ث �صبعة  خ������الل خروج مريم من �لغرفة ورك�صها �إلى �ل�صقيفة، مّر �صريط �لأ

وع�صري������ن عاماً من �لزو�ج، كلها �صنو�ت عجاف مع ه������ذ� �لّرجل �لذي يريد �أن يرتكب جرماً 

أنفا�س ليلى  فظيعاً بحّق ليلى، وتقب�س ب�صرعة على �لجاروف لتهرول به حيث ر�صيد يكاد يخرج �

خي������رة من �صدرها، وتلقي به على �صدغه.وحين ��صتد�ر �إليها و�لدم يرعف نظرت فقر�أت:  �لأ

»غطر�صته وعنفه �لد�ئمين مع و�صاعته وميله �لد�ئم للتفتي�س عن �لعيوب« )�س452(. فرفعت 

أ�صه: »بينما تفعل ذلك خطر  �لجاروف �إلى �أعلى، �أعلى ما ت�صتطيع لتهوي به من جديد على ر�

ولى �لتي تقّرر فيها بنف�صها م�صار حياتها« )�س453(. أّن تلك هي �لمّرة �لأ ببالها �

عد�م من قبل طالبان،  وتنتهي مريم �إذ �ختارت حياة جديدة، �إلى �ل�صجن فيُحكم عليها بالإ

بينما تكمل ليلى حياتها مع طارق برفقة ولديها في »مري«.

ر�س �لتي ولدت فيها وعا�صت، وقتل و�لد�ها و�صقيقاها  وتحلم ليلى بالعودة �إلى كابل، �إلى �لأ

ّن: »ل  أ بالنق�صاع �إّل �أخير�ً لكنها �صتعود لأ فوق تر�بها، على �لرغم من �أن دخان �لقنابل لم يبد�

أ�صقفها، ول �ألف �ل�صم�س �ل�صاطعة �لتي  قم������ار �لتي ترتع�س في � ي�صتطي������ع �لمرء �أن يُح�صي �لأ

تختبئ خلف جدر�نها..« )�س503(.
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أّن �لحرب لها �أ�صابع �صيطانية خّربت طرق �أفغان�صتان �لتي ت�صل بين كابل وهر�ت  ل �ص������ّك �

أّن �لطريق �صتغدو  أّن يمّر بدول مجاورة حتى يعود �إلى كابل، ومع � وقندهار، و�لعائد لبّد له من �

أنها مفتوحة �أمام �أحالم ليلى وخطو�تها. فالحروب حين تندلع في  طويلة وقد تكون �صاقة، بيد �

و�صاع في  أّي م������كان تحدث فيه خر�باً وق�صوة وقتاًل ودماً ر�عفاً، مّما يوؤثر وب�صكٍل كبير على �لأ �

�لمجتمع، ول�صيما �لو�صع �لجتماعي منها، فهي تورث فقر�ً يحتاج �أعمار�ً ليرمم جرحه، وعنفاً 

�صخا�س ل ي�صتطيع �لزمن �أن يغيبهم مهما �متدَّ وق�صا. فر�د، وفقد�ناً لأ وتوّتر�ً وريبة بين �لأ

في �لّرو�ية كّل ذلك يظهر جلياً. تنوء به �صخ�صية مريم ردحاً من �لزمن ثّم �صخ�صية ليلى- 

�صروي طاغ بحقهما. تلقتا  ولى – فالخ�صار�ت كثيرة ل تعّد، و�لعنف �لأ كونها �أ�صغر �صناً من �لأ

ق�صوة ل تحتمل، وحاولتا �أن ترتقا جر�حاً عميقة، فهل �لحروب طاحونة توّلد كّل هذ�؟

خرين  ر�دة – ر�صيد- يق�صون على �لآ وهل �ل�صياع و�لقلق و�لفقر يجعل �صعاف �لنفو�س و�لإ

تفريغاً لحتقانهم؟

أة لتتحمل ويالت �لحروب وظلم �لزوج  �ختار خالد ح�صيني في رو�يته »األف �شم�س �شاطعة« �لمر�

�ل�صائع و�لحائر، وقهر �لمجتمع �لمنزلق نحو �لنحد�ر، وتبقى �صامدة قوية كجبهة مقاومة.

و�ل�ص������وؤ�ل هنا: لماذ� �ختارها لترقى بالمعان������اة، بينما �ُصّور �لّرجل �صلبياً، قا�صياً، �صجر�ً، 

معاقاً و�إن �أبدى قلياًل من حّب في لحظات ما ك�صخ�صية طارق وجليل و�لمال ف�صل �هلل...

أكثر مّما ينبغي؟! �ألف  لم ب�صمٍت � أة قادرة �أن ترتق �ألف جرح مفتوح وتمت�س �لأ ّن �لم������ر� ألأ �

جرح قدرت �لحروب �أن تفتحه في ج�صد �لمجتمع، وتترك �لجر�ح نازفة.

أة في نظره �أ�صلب من �لّرجل في مو�جهة عالم مفعم بالعنف و�لقهر و�لت�صدد،  ّن �لم������ر� ألأ �

عالم ي�صهد تحولت �صيا�صية و�جتماعية م�صطربة؟

حد�ث و�جهته������ا، عاركتها تمّردت على �لو�قع، على �لقدر،  لق������د �صمدت �أمام كّل هذه �لأ

حكام  و��صتطاع������ت �إلى حّد م������ا �أن يثمر تمّردها، و�خت������ارت على �لّرغم م������ن كّل �لقيود و�لأ

�ل�صارمة �أن تر�صم طريقاً نحو �لنور، بحفرها كّوة في جد�ر �صميك لترى �ل�صم�س من خاللها 

.مري������م ��صتطاعت �أن تقتل ر�صيد�ً لتدع ليلى تعي�س حي������اة مغايرة حّرة، و��صتطاعت �أن تعي�س 

حّبها �لقديم وت�صمد �أمام �أعتى �لرياح.

أة في �لرو�ي������ة متاأتية من نظام  ل������م تكن �لظروف �لقا�صي������ة �ل�صود�ء �لتي و�جهته������ا �لمر�

بطريرك������ي لتخترقه وتتمرد عليه فح�صب، و�إنما كان �أي�صاً من مجتمع فقير يرزح تحت وطاأة 

ح������رب وقح������ط وعوز، ومن وطن قّي�س ل������ه �أن يعاني نز�عاً �صيا�صياً تاأرج������ح بين كفتي حقبة 
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�صيوعي������ة وظهور �لمجاهدين و�أمر�ء �لح������رب، ثم وقع في قب�صة حكم طالبان �لمت�صدد �لذي 

يعود بكّل �صيء �إلى �لور�ء مئات �ل�صنين، بل �إنه دّمر ما كان �لزمن قد تفاخر به كتمثالي »بوذ�« 

�للذين ن�صفتهما جماعة طالبان بدم بارد مع هتاف »�هلل �أكبر«.

ألمها باإغماء�ت متالحقة، كلحظة  لي�������س �أق�صى من �أحد�ث رو�ها �لكاتب، فوقفنا حي������ال �

أّول خط������وة �صوب �لحلم �لمن�صود، تعود خائبة لترى �أمها  ع������ودة مريم �إلى �أمها بعدما خطت �

منتحرة، وبعدها زو�جها ق�صر�ً من ر�صيد و�إذلله لها وعي�صها معه في فقر وعزلة وقهر. ولعّل 

أة �صتغادر هذ� �لعالم بطلقة  لم فثمة �مر� م�صه������د �لق�صا�س منها يجعل �لقارئ ي�ص������ل ذروة �لأ

أة �أحّبت و�أُحبت و�صبرت، وتحّملت مئات  نها �أنقذت روحاً من قاتل ظالم وم�صتبد، �مر� فقط لأ

�لج������ر�ح في ج�صدها:»�أمرها �لّرجل �لذي ي�صير خلفها �أن تتوقف، توقفت مريم، عبر فتحات 

�صبكة �لبرقع ر�أت ظّل ذر�عيه يرفعان ظّل بندقيته �لكال�صنكوف. تمّنت مريم �لكثير في تلك 

خيرة، لكن وهي تغم�س عينيها لم تعد ت�صعر بالندم...« )�س479(. �للحظات �لأ

بينم������ا ليلى �لتي ولدت في ليلة �لثورة في ني�صان ع������ام )1978م( حيث جرى �نقالب وتّم 

نقا�س  ط������رد و�لدها كمعلم ث������م ��صت�صهاد �أخويها بعد �ندلع �لحرب وم������وت و�لديها تحت �لأ

وت�صرده������ا وحملها وهي طفلة، ثم زو�جها من رجل فظ يكبرها بعقود.ولعل �أ�صعب �لم�صاهد 

حين يريد �لمقهور �لنازح �أن يلملم ذكرياته من �لمكان �لذي �صيغادره بعد حين. وهل �أ�صعب 

من لملمة �لذكريات و�أخذها وبقاء �أخرى متجذرة فيه؟!

ت�ص������دت لكّل ذلك �ل�صخ�صيتان �لن�صائيتان �لمحوريت������ان، دفع بهما �لكاتب خالد ح�صيني 

حد�ث من خالل �لزمن �ل�صردي �لذي ينوف على ثالثين عاماً. لتحمال �لأ

دب من �صخ�صيات  أنا في �لأ ا قر� �صخ�صية مريم تبدو في �لن�ّس �لّرو�ئي �صخ�صية متفردة عمَّ

ن�صوية، حيث ��صتطاعت �أن تقتل حلماً في د�خلها، ت�صمت حين فر�س عليها �لزو�ج، هي �لتي 

أر�دت �أن تعي�������س في كنف رجل �أحبت كلَّ ِم�صماة فيه، �إّنه جليل و�لدها ولي�س من �أحد �صو�ه.  �

ولكن حين تخاذل معها وتو�طاأ، ��صت�صلمت للقدر �إمعاناً منها في قتل حلمها، فبدت �صخ�صية 

غير ماألوفة و�إن ر�صخت لو�قع ما، بينما في رو�يات �أخرى نلحظ تمرد�ً و�صياحاً وغ�صباً في 

ّن فجيعتها �أكبر بو�لدها )�لحلم( من  أنها هنا تقود نف�صها �إلى �لمذبح لأ لحظ������ة م�صيرية. �إل �

�صر ب�صجن زوج ل تعرفه. �لأ

ب������دت �صخ�صي������ة مريم منذ مطلع �لّرو�ي������ة محفوفة بالغر�بة و�لتف������رد و�لوجع، ومع ذلك 

أبرز جانباً من جو�نب �لنف�س  ��صتطاع �لكاتب �أن يبّين لنا قدرتها على �لتحمل و�لت�صدي، �إذ �
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�لب�صرية �لالئبة بين تناق�صات �صتى، بين ثنائية �لحياة و�لموت، �لحب و�لكره، �لقوة و�ل�صعف، 

مل و�لياأ�س، �لحلم و�لنك�صار... �لأ

فمن خالل مريم وق�صيتها ومعاناتها ��صتطعنا �أن نلّم بمعاناة �صعب باأ�صره، مجتمع بكامله، 

أو و�قعاً ما. فغاني �لذي يعي�س �أزمة � هو �لمجتمع �لأ

�صرة، �ل�صل�صة، �أبقى على زمنها، فتعقبناه حدثاً، حدثاً، م�صينا معه  و�لكاتب بحنكته �ل�صردي������ة �لآ

منذ ولدتها، �إلى طفولتها �لم�صلوبة، �إلى يفاعتها، �إلى زو�جها، �إلى نهاية خط �لحياة في �أفقها.

آثار  ل������ت بف�صل تر�كم ذلك �لزمن فيها م������ع ما يتركه من � فه������ذه �ل�صخ�صية �ل�ُمبهرة ت�صكَّ

�لجروح و�آلم �لقروح و�لندوب و�لويالت �لتي يعّبر عنها ب�صر�خ �أو �صمت.

فغاني؟ لم والظلم والعنف في المجتمع الأ وال�شوؤال: لماذا كانت ال�شخ�شيات على م�شتوى الأ

نه على خالف غيره من  لم كان في ذ�ت �لكاتب، تعاظم بتعاظم �لم�صائب، ولأ أّن �لأ ل�صك �

حا�صي�س �لمتتابعة  ن�صاني فما كان منه �إّل �أن ي�صّب تلك �لأ �لنا�س �لعاديين، مترف بالح�ّس �لإ

ف������ي �صخ�صيات رو�يته، فكانت �صخ�صيتا مري������م وليلى محكومتين بوعي م�صكالت مجتمعهما 

أننا لم�صنا وعي������اً معرفياً و�إدر�كاً هو  وم������ا يحيط بهما، على �لرغم م������ن حدود ثقافتهما، �إل �

ن تنت�صر مهما دهمها ظالم و�صربتها قيود. لم �لذي يجّر �لحياة لأ ول�صك نوع من �لأ

أّن رو�يته هذه  أك������د � ه������و وع������ي �لكاتب، �لذي يل������مُّ بق�صايا وطنه، وعي لف������ت لدوره �إذ �

فغان������ي وب�صاعته، و�لظرف �لقا�صي �لذي  ��صتطاع������ت �أن تك�صف بوؤ�س �لو�قع في �لمجتمع �لأ

يم������ر به .ثم ��صتطاع من خ������الل �لبطلتين �أن يعّبر عن طموحات �ل�صعب، ف�صرنا معهما خطوة 

خطوة، ور�فقنا رغبتهما في تغيير و�قعهما ورفع �لنير عن حياتيهما وذلك بالخنوع تارًة حين 

ل منا�س، وبالتمرد حين يلمع �صوء من �آخر �لنفق. وما و�قعهما �إّل �لزو�ج من م�صتبد ظالم. 

و�لتخل�س منه هو تمرد بحّد ذ�ته وثورة. 

أّن بعمله هذ� ل يمكن  ألب�س �صخ�صيتيه رد�ء طموحاته و�أحالمه هو يدرك � فخالد ح�صيني �

أد�ة تغيير وذلك  تغيي������ر �لو�قع، ولك������ن باإمكانه �أن ي�صهم في تغييره وحرف م�ص������اره، فالرو�ية �

أ�صئلة وتولد قلقاً، وتبحث عن و�قع �أجم������ل، فما قاله �لكاتب عبد �لرحمن منيف  حي������ن تثير �

ي�صي������ب كبد �لحقيقة: »�لو�قع مع كمية م������ن �لأحالم و�لرغبات في �لو�صول �إلى و�قع �أف�صل 

.
)5(

و�إلى حياة �أقل �صقاء..« 

فغاني مقه������ور ومفكك، دمرته �لحروب وقطع������ت �أو�صاله، فانت�صرت  فو�ق������ع �لمجتمع �لأ

مر��س وعّم �لفقر و�لقتل و�صاد �لعنف، و�نبرى �لجرح تتو�لد منه �آلف �لجر�ح، لهذ� �رتاأى  �لأ



���

م�س �ساطعة«سم�س �ساطعة«سم�س �ساطعة« س �س � »�ألُف

ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

�لكات������ب �أن تنا�صل بطلتاه حتى �لنهاية بما تحمالن من �أحالم ورغبات، متجاوزتين �لنك�صار 

خرى لتقب�س  جل �لأ لت�ص������ال �إل������ى غد �أحلى، ولتحقيق ذلك كان على �إحد�هم������ا �أن ت�صحي لأ

باأ�صابعها على ذلك �ليوم �لموعود.

له������ذ� كان خالد ح�صيني في �لن�ّس �صوتاً فاعاًل في حركة مجتمعه وو�قعه، لم نره يقف 

مكت������وف �ليدين حيال ما يجري، ل������م يلغ �لو�قع برمته ولم يجنح بالخي������ال �إلى عالم ملّون 

بد�عية، فنقلنا �إلى مجتمعه حيث  ألو�ن �لطيف، و�إّنما مار�س من خالل وعيه كتابته �لإ ي�صبه �

�لو�ق������ع �لمري������ر، على �أر�س تعي�س فوقها �صخ�صياته ويدفع ف������ي �صر�يننا ن�صغ وعيه �لعميق 

ن�صان من م�صتنقع �لظلم و�ل�صياع،  للحي������اة، في�صهم من خالل ما يخط على �إنقاذ �لب�صر، �لإ

وعدم تركه يغرق.

ل������م يمّد له يد�ً، ول ج�صر�ً، و�إنما بّث في روحه �لتم������رد لينتف�س، في�صكل من يده وج�صده 

و�ن لتتمرد وذلك حين قررت مع �صرتها  ج�ص������ر�ً ومطية. فمريم �صبرت على �ل�صي������م ثم �آن �لأ

أة من بيت زوجها  هروباً من �لبيت �لذي وجدتا فيه ظلماً، ولنا �أن نتخيل ما معنى �أن تهرب �مر�

في عهد طالبان؟! وحين �أعيدتا لتنال ح�صة �أكبر من �لعذ�ب، تمردت مريم ثانية وجففت بوؤرة 

أنو�ر �لحرية في نهاية �لمطاف للمّرة  �لظل������م لتنقذ ليلى من ��صتمر�ر �لتلوث بها، حيث �صعت �

جلها. خرى �لتي �صحت لأ �لأ

��صتط������اع �لكاتب �أن يجذب �لمتلق������ي من بد�ية �لرو�ية حت������ى نهايتها، على �لرغم من 

حجمه������ا �لكبير، بلغتها �لب�صيطة �لدقيق������ة �لتعبير، �لو��صحة، �لتي ت�صّور ب�صدق وعفوية، 

بعيدة ع������ن �لقو�لب و�لزخرفة و�لت�صنع، وباأ�صلوبها �لر�ئ������ع و�ل�صل�س، وحو�ر�تها �لمختزلة 

�لموحي������ة. وقدرته �لمده�صة عل������ى ر�صم �لمكان بالكلمات �لمنا�صب������ة لظرف قاهر، يالئم 

�لح������دث، و�ل�صخ�صيات �لتي تمثله، فحين جاءت �ل�صخ�صي������ة لئبة مفجوعة، مقهورة كان 

�صخا�������س باألو�نه في�صمها  �لم������كان )كابل( مقهور�ً ومفجوع������اً، فالمكان كما نعرف يلّون �لأ

بمي�صمه ويعطيها �صمات خا�صة.

برز، مدينة متلونة، تظهر باألف وجه و�صم�س،  لمع و�لأ ف������ي �لن�ّس تبدو كابل هي �لمكان �لأ

فلي�������س عبثاً �ختار �لكاتب �لبيت �ل�صع������ري ل�صاعر �أفغاني من �لقرن �ل�صابع ع�صر، لياأخذ منه 

لف �ل�صم�س �ل�صاطعة �لتي تختبئ خلف جدر�نها« هذه �لمدينة تكون مغلقة  �لعن������و�ن: »ول �لأ

مل  حزين������ة وملوثة حين دخلها �لغرباء و�لمت�صددون، وتغ������دو مفتوحة �ل�صدر على �لحلم و�لأ

ن يتخل�س من �لحزن، ويعرف كيف يحب ويحيا. و�لحياة لمن ي�صعى لأ
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��صتطاع �أن ي�صّدك �إلى �لرو�ية بما تنطوي عليه من �أحد�ث و�قعية جرت في �أفغان�صتان، حين 

تقر�أها ت�صت�صعر ظلماً و�قعاً على �أر�صك، فهذ� �لّرو�ئي كما قلنا لم يقّدم لك عماًل وهو بعيد عن 

أو تخيله.�إّن هذ� �لو�قع هو و�قع �أمته و�صعبه وتر�به. لقد حمل على  �لحدث، عن و�قع �صمع عنه �

ن. عاتقه مهّمة �إيقاظ �لوعي لدينا، فخبرنا ما يجري في مجتمع يعاني حرباً كمجتمعنا �لآ

��صتطاع خالد ح�صيني �أن ي�صتفزنا كقّر�ء، متلقين، �أن يحّرك دماءنا في عروقنا، وننتف�س 

م������ن بد�ية �لعمل حي������ن ه�صم حق )نانا( �لتي لم يعترف جلي������ل بابنتها �لتي حملت منه، هي 

أو �لطاعون، ور�ح يمّر  �لخادم������ة لديه، فعزلها ف������ي بيت متطرف كما يعزل �لمري�س بالجرب �

أو �هتماماً عاطفي������اً.كان يمّر ليرى �بنته مريم  به������ا كّل خمي�������س دون �أن يعطيها حقاً ج�صدياً �

فكار و�لم�صاعر في نف�صها، ويتلوى  )�لحر�م������ي( فكانت )نانا( تنظر �إليه ب�صمت وتتخب������ط �لأ

�لحرمان، حتى �نتحرت لتحمل مريم ر�ية �لعذ�ب و�لعنف.

أ�صلوب كتابتها  م������ع كّل �لنجاح �لذي ر�فق �لرو�ية، ومبيعاتها �لمرتفعة في �لعالم �أجمع، و�

أي������ي، ثّمة مالحظات  ن ترتقي قمة �لزقورة في ر� �ل�صه������ل �لر�صي������ق �لمتما�صك، لم توؤهله������ا لأ

و�صعتها بعد قر�ءتي لها لمر�ت ومر�ت، على �لرغم من �صخامة �لعمل.

بد�عية، بمعنى قال  ولى هي عدم م�صاركة �لكاتب لقارئه في �لعملية �لإ ولعّل المالحظ����ة الأ

كّل �صيء وبالتف�صيل، دون �أن يبتر حدثاً لي�صار �إلى �إعمال عقل �لقارئ و�جتهاده بالحدث.

بو�ب مو�ربة، �أو مفتوحة خالف جر�حه �لتي فتحها لتنزف، بل �أخبرنا  لم يترك �لكات������ب �لأ

لف �إلى �لياء، ومع ذل������ك فقد �نفعلنا، تعاطفنا مع م������ا روى حتى �لعظم،  ب������كّل ما يريد م������ن �لأ

حد�ث حدثاً �إثر �آخر. ��صتطاع ببر�عة �صرده �أن يجعلنا عن�صر�ً  �ندمجن������ا بالعمل كاأننا نعي�������س �لأ

ن �لجرح �لمفتوح في مجتمعه هو �لجرح �لمفتوح في  ن نتاألم ونتعذب، لأ بد�عية لأ في تجربته �لإ

بد�عي هذ�.. مجتمعنا، لقد ت�صابهت �آلمنا، �نك�صار�تنا، �أحالمنا، لهذ� كنا عنا�صر في عمله �لإ

حد�ث رويد�ً رويد�ً،  زمنة، فالكاتب �صار بالأ المالحظة الثانية: كان من �لممكن �للعب بالأ

أه������ا مذ كانت مريم طفلة ذ�ت خم�س �صنو�ت وحتى موتها. رحنا نجاري خطو�ت �صيرها  �بتد�

نفا�س. �صار �لزمن  في �لحياة كق�صيبي �صكة قطار.ل �لتو�ء ول قفزة زمنية ت�صتدعي حب�س �لأ

ب�ص������كل �أفقي، كان يمكن �لع������ودة �إلى �لما�صي من خالل �لحا�صر، في حدٍث كبيٍر مده�ٍس، ثم 

�لقفز �إلى �لم�صتقبل وهكذ�..

خرى: �إنَّ �لكاتب وهب وعيه وفكره �لنا�صج �إلى �صخ�صياته، خا�صة �لن�صائية  المالحظة الأ

منه������ا كمريم وليلى كما �صب������ق وقلنا ذلك. فمريم لفتت �لنظر بوع������ي ل مثيل له، لكل ما مّر 
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عجاب- وليلى بدت �أكبر من عمرها حين  معها –وهذ� ما يثير �لت�صاوؤل ورّبما �ل�صتغر�ب و�لإ

حمل������ت من �صديقها طارق وهي �بن������ة �لر�بعة ع�صرة و�صمتت، وو�فقت على �لزو�ج من ر�صيد 

�لذي يكبرها بعقود و��صتطاعت �أن تخفي �صرها ول تعترف حتى تحت �ل�صرب �لمبرح.!

يْ������َغ باأ�صلوب كال�صيكي، ومع ذلك ��صتطاع �أن يقتن�س �لده�صة �لتي تنبعث  �لعمل برمته �صِ

ّن خال������د ح�صيني ي�صحرك باأحد�ثه �لموؤلم������ة �لتي ي�صردها بعفوية  م������ن �أعيننا وم�صاماتنا، لأ

مطلق������ة �صل�صة كجري م������اء فوق �لر�ح، يجعلك تالم�س حل������م كّل �صخ�صية في �لن�ّس، فت�صهد 

قد�م �ص������وى حرب م�صتعرة طحنت  قد�م، وما هذه �لأ تك�ص������ر �لأحالم كورقة خري������ف تحت �لأ

أ�صطٍح  ن�ص������ان و�لتر�ث، ومع ذل������ك ثّمة حياة �نبعثت من جرٍح مفتوح و�صطع������ت �أقمار على � �لإ

معتمة. ترى َمْن جعلها ت�صطع؟! 

بد�ع ما  بد�ع توكل مثل هذه �لمهمة؟ يقول زر�د�صت: »لي�س في غير �لإ دب و�لإ وهل لغير �لأ

أثقال �لحياة غير �أن ولدة �لمبدع ت�صتدعي تحولت كثيرة وت�صتلزم  وجاع، ويخفف � ينقذ من �لأ

)6(
لم«. كثير�ً من �لآ

أنا هذه �لرو�ية �لجميلة،  حقاً لول �أحد�ث �لحرب في �أفغان�صتان �لتي تنا�صلت �آلماً لَما قر�

ولَ�َما ُخِلَق كاتب جميل ور�ئع مثل خالد ح�صيني.

❁    ❁    ❁

د�ب،بيروت،ط1،)1989م( �س)187(. 1- كالم �لبد�يات،�أدوني�س، د�ر �لآ

فغاني خالد ح�صيني. ولى للكاتب �لأ 2- �لرو�ية �لأ

3- �لف������ن و�لحلم و�لفعل، جب������ر� �إبر�هيم جبر�، �لموؤ�ص�صة �لعربية للدر��ص������ات و�لن�صر، بيروت، ط2 )1988م(، 

بد�ع �س)103(. )�س17(، بت�صرف من قبل د.ماجدة حمود في كتابها عالقة �لنقد بالإ

ولى عام )2013م( ترجمة �إيهاب عبد �لحميد. 4- �لرو�ية �لثانية للكاتب خالد ح�صيني، �صدرت �لطبعة �لعربية �لأ

5- عب������د �لرحم������ن منيف، �لكات������ب و�لمنفى، هموم و�آفاق �لرو�ي������ة �لعربية، د�ر �لفك������ر �لجديد، ط1، بيروت 

)1992م( )�س359(.

6- هك������ذ� تكلم زر�د�صت، فريدري������ك نيت�صه، ترجمة فليك�س فار�س، د�ر �لقلم، بيروت، لبنان، �س)112(، لم ترد 

أية طبعة هذه �لتي �أخذت منها �لحكمة. �صنة �لطباعة ول �

الهوام�ش
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❁ �صحفي وكاتب.
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جمموعة �شعرية تالم�س الروح

�أحمد ع�ساف
❁

اح ولى: »وجهك و�ضاح ولى: »وجهك و�ّضاح  عرية الضعرية الضعرية الأ ضمن مجموعته ال�ضمن مجموعته ال�

������ادرة ع������ام )ض������ادرة ع������ام )ض������ادرة ع������ام )1984م(, مروراً ض������م« ال�ض������م« ال� ������م« ال�ض������م« ال�ض ضثغرك با�ضثغرك با�

بمجموعته: »اأبي ينح������ت الحجر« اإلى مجموعته: 

���������������: »اأقرب من  �������������� � ب� ب ي«, م������روراضي«, م������روراضي«, م������روراً ض»ف������ي ح�ض������رة العا�ض»ف������ي ح�ض������رة العا�

وم«, ضوم«, ضوم«, اإل������ى مجموعته  ضبعد م������ن الخ�ضبعد م������ن الخ� أ دق������اء ضدق������اء ضدق������اء ا ض�ض� الأ

������ادرة عن الهيئة ض������ادرة عن الهيئة ض������ادرة عن الهيئة  ضالفة ال������روح« ال�ضالفة ال������روح« ال� الفة ال������روح« ال�ضالفة ال������روح« ال�ض ضعري������ة: »�ضعري������ة: »� عري������ة: »�ضعري������ة: »�ض ضال�ضال�

ورية للكتاب.ضورية للكتاب.ضورية للكتاب. ضالعامة ال�ضالعامة ال�

اعر ضاعر ضاعر  ضتطاع ال�ضتطاع ال� تطاع ال�ضتطاع ال�ض ضولى ا�ضولى ا� عرية الضعرية الضعرية الأ ضمن������ذ مجموعته ال�ضمن������ذ مجموعته ال�

مة ضمة ضمة  ضعري ب�ضعري ب� عري ب�ضعري ب�ض ضروع������ه ال�ضروع������ه ال� روع������ه ال�ضروع������ه ال�ض ض�س لم�ض�س لم� �س لم�ض�س لم�ض ض�ض� �و�وؤ ون يون ي ك������ر ضك������ر ضك������ر اأ ضرات������ب �ضرات������ب �

ه هو بالذات, وينتمي ضه هو بالذات, وينتمي ضه هو بالذات, وينتمي  ض يخ�ض يخ� عرياضعرياضعرياً ض �ض � ة, ومنهج������اضة, ومنهج������اضة, ومنهج������اً ضخا�ضخا�

سعرية تخ�سعرية تخ�س عرية تخ�ضعرية تخ�ض ضذا قلت حتى مفرداته ال�ضذا قلت حتى مفرداته ال� إبالغ اإ إبالغ  أ ا لليه, ولليه, ول اإ

سعري الخا�سعري الخا�س به. عري الخا�ضعري الخا�ض ضه ال�ضه ال� ه ال�ضه ال�ض ضقامو�ضقامو�
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آبه بما يمكننا �أن نقول عن هذه  �ل�صاع������ر ر�تب �صكر يطرح ق�صيدته ب������كل مودة علينا غير �

أو تلك. �لق�صيدة �

لّع������ل هذ� �صر تََميُّز ق�صيدته فهو يركن جانباً كل ما يمكن �أن يعّكر مز�جه �ل�صعري، عندما 

تطرق �لق�صيدة �صغاف قلبه، هو ل يفّكر حين ذ�ك بما �صيقوله �لنّقاد عن ق�صيدته، لّعله فقط 

يفكر في �لقارئ، �لذي هو بالمح�صلة �صريك �لمبدع. 

آ�ص������ر�ً، �إلى قلب �للغة  أ�ص�س عبور�ً موفقاً و� ف������ي �صالف������ة �لروح �صنجد �أن ر�تب �صكر، ق������د �

د�ة  لتحريكه������ا، و�إ�صافة �لكفيل �ل�صامن بتحريك �لذ�ئق������ة، ورفدها با�صم م�صتغل ودينامي، �لأ

أد�ة طّيعة ومتو�رية في �لوقت ذ�ت������ه و�إن كانت �لق�صيدة  �ل�صعري������ة عن������د �ل�صاعر ر�تب �صك������ر �

لترجو �صو�بط ومخططاً فاإنها في وجهها �لحقيقي وبعد ولدتها ب�صكلها �لطبيعي، لبولدتها 

�لقي�صرية تعطي مفاتيحها لقارئها، ول تبقى طل�صماً لتفك �صيفرته بل لنقل �صياعه.

ف������ي بد�ية �لمجموع������ة من ق�صيدة بعن������و�ن: »لهفة �لم�صوق وحنينه!« يق������ول: »لجواد من 

�ش���هيل/تاه دهرًا في ال�ش���حارى/من غياب لغياب اأغم�س العين طوي���اًل في مالهيها/اأرى من 

نا�شيد باأوراق الكتب« �س)7(. عدوه وقعًا حزينًا/ت�شرح الروؤيا كتطريز الأ

ن�صاني، بثقته �ل�صفافة مع  بد�عي و�لإ �ل�صاعر ر�تب �صكر يبني عالمه �ل�صعري وفق ح�صه �لإ

قارئه، لربما ي�صبه بناء عالمه �ل�صعري مع مقولة »غا�صتون با�صالر«: )هل كان الع�ش���فور يبني 

ع�شه، لو لم يمتلك غريزة الثقة في العالم(.

يقول �ل�صاعر: - »ليت الندامى ي�ش���كبون كوؤو�ش���هم ظمئت �ش���لوعي/ل ترى في اأفقها طينا 

يف�ّشرها/ويكتب في الدفاتر �شوقها لمرادها وحنينها لخليلها«. �س)32(.

�ل�صاعر ر�تب �صكر، يدوزن هذه �لمعادلة، معادلة �ل�صهل �لممتنع �لذي يحقق ذ�ك �لهارموني 

بين �لقارئ و�لق�صيدة، عبر تلك �لح�صا�صية �ل�صعرية �لر�ئعة.

يقول: »روحي تنادي )مجدليتها( مطمئنة بباب توهمي بو�ش���اح طلعتها و�ش���حر �ش���يائها/

نوار ف���ي اأجران عر�س  قلب���ي ربيع اأخ�ش���ر اللفتات/ت�ش���كره دنان بهائه���ا وفتونها/م���ا اأطيب الأ

)جليلها(«. �س)31(.

»�صالفة �لروح« عنو�ن م�صتغل عليه �أولً بكثير من �لدقة و�لدللة و�لتعبير �لو��صح و�لم�صمر 

في �لوقت ذ�ته.

أ�صتاذة وجارة و�صديقة!« �صنجد ذ�تنا �أمام،  هد�ء �لتالي: »�إلى ناعورة �لده�ص������ة... � من������ذ �لإ

مجموع������ة �صعرية، �صيقال عنها �لكثير...، عناوي������ن ق�صائد �لمجموعة بكل تناغمها وتباعدها 



اعر راتب �سكر يف: »�سالفة الروح«ساعر راتب �سكر يف: »�سالفة الروح«ساعر راتب �سكر يف: »�سالفة الروح« سال�سال�

ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  ���2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

قلياًل، هذ� �لبتعاد �لم�صمر، و�ل�صري و�لعلني، تمثل حالت مختلفة ومتنوعة لكنها بالمح�صلة 

ت�ص������ل لر�بط �لروح، روح �لن�������س �ل�صعري بعيد�ً عن مقولة �أن �لعن������و�ن عتبة د�لة للولوج �إلى 

بد�عي عنونات، �ل�صاعر، بكل تجلياتها تتماها مع متلقيها لدرجة تتحقق فيها  عم������ق �لن�س �لإ

أ�صياء كثيرة، كبيرة وعميقة في �لوقت ذ�ته: »اإنَّ  �ن�صيابيتها مع تفا�صيلها �ل�صغيرة، و�لتي تقول �

الغزاة تجمعوا زمرًا راأيت فلولهم/في ظاهر البلدان اأ�ش���مع في الظالم �ش���ليلهم/فاألوذ بالبرق 

الجليل محاورًا �شرفاته/في كل لحن من اأنا�شيدي«. �س)79(.

ثمة ما يالم�س �صغاف �لقلب و�لروح في: »�صالفة �لروح« ذ�ك �لكمين �لالئق لقارئ ي�صارك 

�ل�صاعر نب�س ق�صيدته.

يقول: »لم يكن طاويًا جرحه/حاماًل في خبايا وداعته/�ش���ّر كون جميل يغّذ الخطا حالما 

���ة فتدلى على �ش���دره/نور وقفته اأرجوانًا  نحوه.فجاأة!/باع���ه �ش���احب خائن/بثالثين من ف�شّ

بهّيًا/تدفق ي�شقي عطا�س البطاح«. �س)129-128(.

ولى، ومن حي������ث ��صتغالها على لغة  ق�صي������دة �ل�صاع������ر �صكر �لطازجة من حي������ث روحها �لأ

�صافي������ة و�صمن هذه �للغة �لم�صّكلة بتعب و�جته������اد، ل يخلو�ن من معرفة عميقة بها، ق�صيدة 

خر. �صدقاء، وعذ�بات �لآ تخل�س لكل �صيء من �لذ�ت، و�نتهاء بالمدن و�لميثولوجيا و�لأ

ر�س  يقول: »غريب تائه في �ش���ّره/حارت به الطرقات! فاختنقت بحيرتها/وعود حنينه والأ

�شيقة على اأحالمه/حارت به الطرقات/كيف يغّذ في �شيق خطاه؟« �س)133(.

أكثر. عمال �ل�صعرية �لتي ت�صتحق قر�ء�ت ووقفات مطولة � مجموعة »�صالفة �لروح« من �لأ

❁    ❁    ❁
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 غادة ال�ضمان

ديبة املبدعة يف الثقافة العربية الأ

دب، بقدر  بقدر ما كتبت غادة �ل�صمان يف �لأ

ألهمت �لنقاد و�لباحث������ن مو��صيع و�أفكار�ً  م������ا �

جنا�س  للكتابة.. بقدر ما تنوعت كتاباتها يف �لأ

دبية، بقدر م������ا �أبدعت و�أعجزت.. بل بقدر  �لأ

ما نتحت من �أعم������اق �رسيرتها، بقدر ما بقيت 

�رس�ر وبحر�ً ينوء بالدرر! منجماً ميور بالأ

يق������ول �لدكتور علي �لقي������م يف مقدمتِه 

رن������اوؤوط �ل�صادر  كتاب عب������د �للطي������ف �لأ

حديثاً عن �لهيئة �لعام������ة �ل�صورية للكتاب، 

ديبة �ملبدعة يف  �ملعنون ب� »غادة �ل�صمان، �لأ

�لثقافة �لعربية«.

اأديب و�صحفي �صوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

�صــــــدارات جـــــديدة... نافـــــــذة علــى اإ

دب، بقدر 

جنا�س 

عجزت.. بل بقدر 

عم������اق �رسيرتها، بقدر ما بقيت 

ل�صادر 

ورية للكتاب، 

ملبدعة يف 
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أديبتنا �لر�ئعة »غادة  بد�عات � رناوؤوط، يف در��صاته �لنقدية لإ �لكاتب عبد �للطيف �لأ

أة تطالب  دبية، يكتب عن �مر� أة ��صتثنائية يف حياتنا �لأ �ل�صم������ان« يتحدث عن كتابات �مر�

يف كل �أعماله������ا وكتاباتها بح�صتها من �ل�صم�س و�لقمر و�لعمل و�لفرح و�حلبور و�لتدفق 

تية، ل ترتدي غري ثوب �لده�صة  أة �للحظة �لآ و�حليوي������ة، و�لنمو دومنا قيود.. �إنها �م������ر�

أة ت�صبح يف �لالماألوف من حياتنا �لرتيبة..  و�لرتقب.. �مر�

م �لكاتب عبد �للطيف كتابه عن غادة �ل�صمان �إىل: ق�صَّ

- �لرحالت عند غادة �ل�صمان.

- �لق�صة.

- �لرو�ية.

- �خلاطرة و�ملقالة.

- �ل�صعر عند غادة �ل�صمان، ومنه:

نه معطوب اأحببت حبنا لأ

ي�ضعل كم�ضاب بال�ضل لكنه يثابر على التدخني

و»يحرن« كحمري الباعة املتجولني، وي�ضاك�س مناكدًا 

ويتهكم كذاكرة عجوز متقاعد.

❁    ❁    ❁

عالمي الدعاية والت�ضليل الإ

يف كتاب������ه �لر�هن -مث������ار �إ�صاءتنا- ي�صلط 

�لدكتور فريد �ل�صح������ف �لهتمام و�لعناية على 

�صاليب  مر�ح������ل تطور �لدعاية �لغربية، و�أهم �لأ

و�لطرق �لتي تنتهجها و�صائل �إعالم هذه �لدول 

جناح  وو�صائل �إعالم �لدول �لتي تدور يف فلكها لإ

عملية �لتالعب بعقول �صعوب �لدول �مل�صتهدفة 

و�لتحكم بها.

ومما جاء عل������ى ل�صان �لدكتور خلف �ملفتاح 

يف كلمته عن �لكتاب: 

لط 

لعناية على 

اليب 

لدول 

جناح 

تهدفة 

ملفتاح 
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أ�صاليب �لتزوير و�لت�صليل يف �خلطاب �لعام  »جاءت هذه �لدر��صة �لقّيمة لتف�ص������ح �

أو دول، لت�ص������ل من خاللها �إىل حتقيق مكا�صب هي  أو �أحز�ب � أ�صخا�س � �ل������ذي ميار�صه �

أو �صيا�صياً، ولهذ� كانت �ملهمة  أو لتحقق ن�رس�ً دبلوما�صي������اً � بحاج������ة �إليها لتك�صب حرباً �

�صعب������ة يف هذه �لدر��صة، لك�ص������ف �لتزوير و�لت�صليل و�لنح������ر�ف يف طرق �لتاأثري على 

�جلماهري، ويف �لوقت نف�صه هي ممتعة وذ�ت فائدة كبرية لو�صوحها و�خت�صارها...«

من العنونات الفرعية التي �ضكلت ج�ضد الكتاب:

- �لدعاية و�لعالقات �لدولية.

عالمي. - طرق �لت�صليل �لإ

- مبادئ دعاية غيبلز.

�صناد �إىل مرجعية جمهولة موثوقة. - �لإ

- فعالية �لرتد�د �لكيدية.

عالمي. - �لتعتيم �لإ

خرى. - �للتفاف من �جلهة �لأ

- �لفطرية �مل�صمومة.

❁    ❁    ❁

لهة مالذ الآ

دي������ب في�صل �جل������ردي رو�يته  يه������دي �لأ

لهة« �لر�بعة بعد رو�ياته »�لهارب من  »مالذ �لآ

مرية« و»خيام عجيلو«، �إىل ملهمته  �رس«، و»�لأ �لأ

وجمعية �لعاديات، ثم �إىل جانا �ل�صومرية.. 

كلمة تعني »�لوطن«.

أة تخت�رس �لن�صاء.. و�مر�

لهة. وروح حتت�صن �لآ

يقول فر��س �ل�صو�ح يف مقدمته لهذه �لرو�ية:

�لرو�ئ������ي في�صل �جلردي، يحاول �إعادة 

ل������ق �إىل �لرو�ي������ة �لتاريخي������ة يف عمل������ه  �لأ

يته 

لهارب من 

ىل ملهمته 

عادة 

لتاريخي������ة يف عمل������ه 
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�جلدي������د، �لذي يغطي مرحلة مهمة من تاريخ �ل�������رسق �لقدمي، يف �صياق ق�صة حب 

عذبة تاأ�رِس قلب �لقارئ.

وقد بذل جه������د�ً م�صكور�ً يف �لعتماد على �لوثائ������ق �لتاريخية و�لن�صو�س �لطق�صية 

دبية و�لفائدة �لعميقة. و�ملثيولوجية �لقدمية، فجمع عمله بن �ملتعة �لأ

يجدر بالذكر �أن لوح������ة �لغالف هي من ر�صم �ملوؤلف �لذي ميار�س �إىل جانب �لرو�ية 

 �لر�ص������م و�لنحت. وقد �صدرت رو�يته �لر�هنة �ملوؤلفة من )17( ف�صاًل، عن 
ّ
و�ل�صعر، فني

مركز در��صات �مل�صتقبل.

❁    ❁    ❁

غام�س مثل احلياة

أ�صياء  عن �جل�صد و�لروح و�لعقل و�لفكر.. عن �ملدينة و�لقرية و�لعمل و�لبيت.. وعن �

كثرية كاحلزن و�حلرب و�لع�صب، يكتب �ل�صاعر �ل�صوري ح�صن �حل�صن يف جمموعته �جلديدة 

أنه �أكرث ما يكتب عن �حلب و�لغمو�س. »غام�س مثل �حلياة وو��صح كاملوت«. بيد �

أين رئي�صن: يوزع �ل�صاعر ح�صن ق�صائد جمموعته على جز�

�صعار  »�ص������ذر�ت من تغريب������ة �لنازحن« و»من هو�م�س معجم �لبل������د�ن« ومن �أجو�ء �لأ

�ملفعمة ب�صورها وز�هية بح�صورها، �خرتنا �ملقطعن �لتالين:

كان ينق�ضني ح�ضورك

كي اأُخّفف وطاأة املنفى على لغتي

وينق�ضني غيابك كي اأمّت ق�ضيدتي

-2-

قطة اجلريان..

ت باجلدار، جدار منزلنا. وىل ا�ضتظلَّ منذ الغارة الأ

ولكن مل جتد طفاًل ي�ضاك�ضها فغابْت

وابنة اجلريان اأي�ضًا

مل جتد اأحدًا )يعاك�ضها( فغابْت

واحلمامة..

ها  عندما عادت ومل جتد اجلدار وع�ضّ

والبي�س.. غابْت

❁    ❁    ❁
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 ..بلغــت مجلة المعرفة عامها الرابع والخم�سيــن، وتمتعت بمكانة عالية في 

وجــدان القــارئ العربي وا�ستحّقت عن جــدارة اأن تكون مجلــة عريقة ر�سينة، 

حاملة ونا�سرة للمعرفة الجادة والهادفة.

ن�سانيــة الوا�سحة  منــذ بدايتهــا وحتى اليــوم لها هويتهــا الوطنية والقوميــة والإ

واجلامعة، وعــرب اأبوابها املتنوعة تر�ّسخــت كمجلة ثقافيّة ومعرفيّــة مميّزة. اأ�سهمت 

باإ�ــسار يف ن�ــس الفكــر التنويــري والتحليل النقــدي وكان لها الريــادة يف ذلك، 

فكار  اء علــى الأ وهاج�سهــا دائمــاً ن�س التثقيــف يف املجتمع العربــي وتعريف القرَّ

احلديثــة واملناهج املعرفية بكل اأ�سكالها واأنواعها يف الفكر )ال�سيا�سي، القت�سادي، 

ل الكتابــة وَّ اأ

اآخر الكالم
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�سيل.  دبي والعلمي( ويف جمالت املعرفة املتعددة، والرتاث التنويري الأ الفل�سفي والأ

وكانت منرباً وف�ساًء رحباً للكتّاب ال�سوريني والعرب، ومائدة معرفية وافرة للقّراء 

ولة. مل ترتاجع املجلة عرب تاريخها عن هذا الدور ممّا  واملهتّمــني بالثقافة اجلاّدة وامل�سوؤ

جيال وحتظى بثقتهم واهتمامهم.. ا�ست�سافت  اء من خمتلف الأ جعلهــا حمط اأنظار القرَّ

عــرب �سفحاتها كبار الكتّاب العرب ومنهم من انطلقت بداياته من خاللها، ون�ست 

ن�سو�ساً اإبداعية للمبدعني العرب و�ساهمت يف اإطالق املواهب اجلديدة.

ومثــل اأي مجلــة ثقافية بلغت من العمــر ما بلغته مجلة المعرفــة، كان ممكناً 

اأن ت�سيــخ وي�سيبها الوهن وتفقد الكثير مــن رونقها ومن جاذبيتها اإلّ اأن هذا لم 

يح�ســل لح�سن الحظ، وظلت المعرفة رغــم كل ال�سعوبات تحظى بالريادة بين 

المجاّلت الثقافية العربية وحافظت ب�سوية مت�ساعدة على ال�ستمرار وقليلة هي 

المجاّلت العربيّة التي حافظت على ال�سوية وال�ستمرار كل هذا الزمن المتقّلب 

وما كان هذا ِليَِتمَّ بهذا ال�سكل لول الدعم الحكومي غير المحدود للثقافة.

تعاقــب على رئا�ســة تحرير مجلة المعرفــة �سخ�سيات فكرية واأدبيــة مرموقة مّما 

جعلها تتفــاوت اأحياناً وتتجدد اأحياناً بال�سكل والم�سمــون لكنها ظّلت تحافظ على 

اء والمثقفين. �سويتها الرفيعة وثوابتها الرا�سخة ومكانتها المعتبرة والمقّدرة من القرَّ

�ستاذ ع�سام خليل  اليــوم، وقد ُكلِّْفُت رئا�ســة تحرير مجلة المعرفة مــن الأ

وزيــر الثقافة في الجمهورية العربية ال�سورية، اأ�سكره على هذه الثقة، و�ساأحاول 

ولية الثقافية. جاهداً و�سادقاً اأن اأكون بم�ستوى هذه الم�سوؤ

 وبالتعــاون مع الزمالء في هيئــة التحرير  كفريق متفاهــم ومتناغم ومع مدير 

�ستاذ ال�ساعر توفيق اأحمد وهم جميعاً نخبة  عام الهيئة العامة ال�سورية للكتاب الأ

دبــاء وال�سعراء اأت�ســرف بالعمل اإلى جانبهــم، مدركين حجم هذه  مميّــزة من الأ
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رث الغالي ل بالنق�س  ولية ومعنى وتقاليد هذه المجلة للحفاظ على هذا الإ الم�سوؤ

ول بالقطيعة بل باإكمال الم�سيــرة مع بع�س النزياحات التي تفر�سها المتغيّرات 

والمعطيات المعرفية الجديدة والمتدفقة. و�سنحر�س على اأن تكون المجلة كما 

كانت منبراً للكتّاب والمبدعين الحري�سين على ثقافتنا الوطنية الجديدة الم�سّعة، 

مراهنين علــى عبقرية اأبناء وطننا من كتّاب ومبدعيــن، مقتدين بمقولة »غوته«. 

»اإنَّ اأكثر النا�س اإن�سانية هو الذي يعرف اأن ي�ستفيد من عبقرية وطنه«.

فــكل معلومة مفيدة ومكتوبة ب�سكل جيد مقّدرة، وكل كاتب يعي�س في وطنه 

ويعاني مع �سعبه في هذه الظروف ال�سعبة والحرجة له  علينا حّق التقدير والتعاون 

وما نرجوه من الزمالء الكتّاب تقدير وتفهم �سروط واعتبارات الن�سر في المجلة 

ولويات التي يقت�سيها العمل.. والأ

عداد الالحقة هــو ت�سريح خطاب وثقافة  �سا�سي في الأ والمحــور الفكري الأ

مركة، والت�سدي للفكر الرجعي التابع لها والمتحالف معها ورف�سها  الهيمنة والأ

ومقاومتها بلغة نقدية بعيداً عن الحما�سية والعاطفية.. وهذا باعتقادي من �سميم 

الثقافة الجديدة والمعا�سرة وفي القلب منها.

�ستاذ علي القيــم رئي�س تحرير  �سادة والتحيــة لالأ واآخــر الكالم، لبدَّ مــن الإ

مجلة المعرفة ال�سابق على الجهــود الكبيرة التي بذلها خالل ال�سنوات الما�سية 

وال�ستمرار في اإ�سدار المجلة دون توقف رغم كّل ال�سعوبات.

❁    ❁    ❁
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كتاب املعرفة ال�صهري
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بي العالء بي العالءابي العالءاأ ملحمة: عروج 

�سحاقيان  �سحاقيان ا�سحاقيان اإ ويديك  ويديك اويديك اأ رمني الكبري  اعر الساعر الساعر الأ سلل�سلل�

)1875-1957م(
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عروج اأبي العلء

عرض وتقدمي: ناظم مهنا
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املدير امل�صــوؤول

توفيق �أحمد

رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا

�رشاف الفني والطباعي الإ

م . زياد �لعو�بدة

خراج الت�صميم والإ

ريـــمـا مـحمـــود

التدقيق اللغوي

�أماين �لذبيان

التن�صيد

�بت�سام عي�سى
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ملاذا اأبو العلء من جديد؟

�صوؤ�ل قد يتبادر �إلى �لذهن. �لمعرّي �صاحب �ل�صوت �لعابر للزمن �لمتجّدد، كلما 

أي�صاً،  يام ن�صعر بالحاجة �إليه. �ل�صوت �لناقد �ل�صاخر، �لمتهّكم و�لقا�صي � �حلولكت �لأ

ر�دة �ل�صاحية، �لمتاأّملة، �لمتفل�صفة. �صوت �لعقل �لمت�صائم و�لإ

حاجتن������ا �ليوم �إلى �ص������وت �أبي �لعالء، في هذه �لظروف �لت������ي لت�صرُّ �أحد�ً �صوى 

�ص������ر�ر، تتعاظم. �صوت �أبي �لعالء على �أهميته ه������ذه، بالن�صبة لنا، هو �أي�صاً حاجة  �لأ

للعال������م لينير لياليه �لحالكة، مثل غيره م������ن �لعباقرة �لكونيين �لذين لتنعدم �لحاجة 

نظار. أبد�ً، فهم في �أفق �لعالم كالكو�كب �لتي لتنطفئ حتى ولو غابت عن �لأ لهم �

أبو �لع������الء هذ� مفخرتنا وعّزنا ورمز نه�صتنا  �ص������وت �أبي �لعالء �لخا�س و�لعام، �

أننا ل�صن������ا عاطلين عن �لمجد ولنا �صجرة  �ل�صائع������ة و�لمجه�صة، وعز�وؤنا �أي�صاً في �

دبي. �صامقة في دوحة �لخلود �لأ

.. كتب كثيرون عن �أبي �لعالء، عن �صعره ونثره وحياته، وعن موؤلفاته �لتي �صاع 

منها �لكثير عبر نو�ئب �لزمن ونكباته �لمتالحقة بين �لغز�ة �لمتوّح�صين و�لجهالء 

�لحمقى. وهذ� مو�ص������وع يطول لو كنا ن�صرد ق�صة حياة هذ� �ل�صاعر �لعظيم. لكن 

ملحمة: عروج اأبي العلء

رمني الكبري اأويديك اإ�صحاقيان  لل�صاعر الأ

)1875-1957م(
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في حياة �أبي �لعالء لحظة در�مية، كانت د�ئماً تثيرني �صخ�صياً، وهي لحظة خروجه 

ياب �إلى م�صقط �لر�أ�س،ومايتد�عى من ت�صور�ت  م������ن بغد�د عائد�ً �إلى �لمعّرة. �أي �لإ

وقات �لت������ي ق�صاها هناك غريباً في  أ�صباب خروجه ث������م و�صوله �إلى بغد�د،و�لأ ع������ن �

تلك �لمدينة �لتي تعجُّ بال�صعر و�ل�صعر�ء و�لفكر و�لمد�ر�س و�لجدل �إلى حد �ل�صخب 

، ذو �لحياء وكر�مة 
ُّ
بي و�لق�صوة و�لع������د�و�ت و�ل�صد�قات، وما تعّر�س له �ل�صاع������ر �لأ

�لنف�������س.. هل خ������رج من بغد�د خائباً يائ�ص������اً من ع�صره مّم������ا ز�ده ت�صاوؤماً؟! �أم عاد 

آه في تلك �لديار؟ وقرر �أخير�ً �أن يعود �إلى �لمعّرة ويدخل في  مت�صبع������اً ر��صي������اً مما ر�

أنتج: »�لف�صول و�لغايات«  أنتج فيها �أعظم ما � عزلته �لطويلة و�لمحّيرة و�لمثمرة �لتي �

و»�للزوميات«.

أثارت �لردود،  آر�ء � هذه �للحظة �لدر�مية توّق������ف عندها »طه ح�صين« وقال فيها �

أ�صه������ر رد لمعروف �لر�صافي في ر�صالت������ه بعنو�ن: »على باب �صجن �أبي �لعالء«  وكان �

ُطِبَعت عام )1946م(.

لكن هذه �للحظ������ة �لدر�مية �لتي ت�صّكل ذروة في حياة �أبي �لعالء �لتقطها بعبقرية 

أويدي������ك �إ�صحاقي������ان )1875-1957م( و�صاغها ملحمة  رمني �لكبير � ة �ل�صاعر �لأ ف������ذَّ

خال������دة بعنو�ن: »عروج �أبي �لعالء« نُِقلت �إلى كل لغات �لعالم، وتركت �صًدى مدّوياً في 

�صدي وبار�صيخ ت�صتويان«  أو�ص������اط �ل�صعر�ء �لعالميين ونقلها �إلى �لعربية »خير �لدين �لأ �

رمني �ل�صوري �لر�حل »نظار  ديب �لأ ث������م ترجمت ترجمات �أخرى. بين ي������ديَّ ترجمة �لأ

ب. نظاري������ان« �صادرة عن د�ر �لحو�ر، �لالذقية )1994م( بعنو�ن: »ملحمة �لمعري« مع 

در��صة للمترجم حول �ل�صاعر �إ�صحاقيان، وحول �لملحمة، كتب معروف �لر�صافي عن 

أبا �لع������الء، وكتب في خروجه من  ديب قد عرف � أويدي������ك �إ�صحاقي������ان: »�إنَّ هذ� �لأ �

�صتاذ �لفا�صل »خير  بغد�د كتاباً �صّماه )ع������روج �أبي �لعالء( وقد نقله �إلى �لعربية �لأ

�صدي« في مدينة حلب �ل�صهباء، و�صارك في نقله )بار�صيخ ت�صتويان( �أحد  �لدي������ن �لأ

رمن وقد ُطِبَع هذ� �لكتاب �لمعرب ون�صر في حلب )1940م(. �لكتاب �لذي  أدباء �لأ �

نقل �إلى كل لغات �لعالم وترجم �إلى بع�صها عّدة مر�ت..«.

�ص�تاذ  �لملحمة من �ص�بعة ف�صول، �صمى �ل�صاعر كل ف�صل منها »�صورة« و�عتقد �لأ

�ص��دي هو من �أطلق هذه �لت�ص�مية على �لف��ص�ل  نَّ �لمعرب �لأ
أ »معروف �لر�صافي« �



��� ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  2016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

أ�صار في در��صته  خر نظاريان ترجمها بالت�صمية نف�صها »�صورة« و� نَّ �لمترجم �لآ
أ �إّل �

أر�د �أن ي�صفي عليها �لروح �ل�صرقية و�لعربية ب�صكل خا�س  �إل������ى �أن �ل�صاعر �إ�صحاقيان �

رمن فيه. �صقاء �لأ ليوؤكد على هذ� �لبعد �لذي ن�صترك نحن و�لأ

عن هذه �لملحمة وعن �ل�صاعر �إ�صحاقيان، جاء في كتاب نظاريان: »لقد �حتفى �ل�صعر�ء 

�لكبار بهذه �لملحمة �لتي قّدمها للعالم بنجاح منقطع �لنظير �ل�صاعر �إ�صحاقيان«. 

ديب »ليونيد برفوماي�صكي« �صنة )1939م(: »لقد �صحرني �إ�صحاقيان ب�صعره  كتب �لأ

�لوجد�ني �لم�صبع بالح������زن �لهادئ ظاهر�ً، حيث تبدو تلك �لماأ�صاة تع�صف وتغلي في 

�صفافي������ة قاع �لمياه �لمتجمدة، لقد �ُصحرت بملحمة �لمعّري، �إنَّها ق�صيدة تحمل روعة 

�لنغم، لمثيل لها في �ل�صعر �لعالمي«.

أيلول عام  وكت������ب �لبروفي�صور »ر��س.م باور�ن« من جامع������ة �أك�صفورد في �لثامن من �

ن لقد �أ�صبح �صعره بالن�صبة  )1946م(: »كنت �أجهل كل �صيء عن �صعر �إ�صحاقيان حتى �لآ

حياء في  ل������ي �كت�صافاً كبي������ر�ً، �إنَّ �إ�صحاقيان يعتبر �ليوم و�حد�ً من �أعظ������م �ل�صعر�ء �لأ

�لعالم، لقد ترك في نف�صي �نطباعاً عظيماً بعمق موهبته وقوتها«.

�صتاذ نظاريان: »�إنَّ �إ�صحاقيان بلغ �لعالمية بهذه �لق�صيدة �لملحمّية وخلّدته  يرى �لأ

ر�س قاطبة، وخلّ������دت �أي�صاً حكيم �لمعّرة �أكثر من �أي  أدباء �أمم �لأ ه������ذه �لملحمة بين �

�صيء �آخر«.

وجاء في �لترجمة و�لدر��صة: »يعتبر �لنقاد ملحمة �لمعري قمة �إ�صحاقيان �ل�صعرية 

وخال�ص������ة معاناته وعقدة �نفعالته، نهج فيها منه������ج رومان�صية بد�ية �لقرن �لع�صرين. 

فيها م������ن �لعو�طف �لجيا�صة ما ت�صل �أحياناً �إلى درجة �لجنوح نحو �لمغالة في بيانه 

لفكره �لوجد�ني، وفيها �أع�صابه �لملتهبة �لتي تتوتر �إلى درجة تفجير ثورة نف�صية على 

�أو�صاع �لب�صر. �إنه ي�صور زمانه خير ت�صوير.. و�صبَّ في هذه �لملحمة ع�صارة �أع�صابه 

أو كما يعتبرها هو )�بنة روحه(..« وخال�صة فكره لذ� يعتبرونها �

وعن عالقة هذه �لملحمة بال�صاعر �لعربي �أبي �لعالء �لمعّري و�لفا�صل �لزمني 

أو يجوز �أن  لف عام.. وهل هي ملحم������ة تاريخية � �لكبي������ر بي������ن �ل�صاعرين يقارب �لأ

نطل������ق عليها هذه �ل�صف������ة!.. ي�صير �لمترجم نظاريان �إل������ى �أن �إ�صحاقيان ل يتقيد 

ن فيها ما يخالف حقائ������ق تاريخ �أبي �لعالء،  بالدق������ة �لتاريخية ل�صي������رة �لمعّري، لأ
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فلي�������س ه������و ب�صاعر بغد�د كما جاء ف������ي مطلع �لملحمة، ولم يع�������س هناك ع�صر�ت 

أنه لم يغادر �لح�صر �إلى �لبادية. �إذن  �ل�صني������ن، ولم يتجّول في �أطر�ف �لعالم كم������ا �

������ر عن روؤية �لمّعري، وتك�صف عن فل�صفته،  فالملحم������ة لي�صت تاريخية و�إنما هي تُعبِّ

وه������ي - في �لحقيقة- روؤية وفل�صف������ة �إ�صحاقيان �لتي تتقاطع مع فل�صفة �أبي �لعالء 

نَّ �لم�صت�صرق �لرو�صي 
أ ف������ي �لحياة. وجاء في در��صة نظاري������ان �أو مقدمته للملحمة �

�لكبي������ر كر�ت�صوف�صكي لَم �ل�صاعر �إ�صحاقيان على عدم تقيده بتاريخ حياة �لمعّري. 

ديب و�لناق������د �لرو�صي فاليري برو�صوف  أنه فهم من ر�صالة بع������ث بها �إليه �لأ غي������ر �

يعلمه: »�إنَّ �لغاية من ملحمة �لمعّري لي�صت �إعطاء �صيرة �ل�صاعر بالدقة �لتاريخية، 

ر�ئه في �أنظمة �لمجتمع �ل�صائدة. وفل�صفة �لمعري في و�قع �لحياة  و�إنما هي بيان لآ

وم������ا كان يثور عليه من �لمتناق�صات �لتي ت�صود حياة �لنا�س في زمنه و�لتي ماز�لت 

ن«. باقية حتى �لآ

أ�صاَد �صعر�ء عالمييون كبار بال�صاعر  أيدينا عام )1909م( و� نظمت �لملحمة �لتي بين �

ألك�صندر بلوك« �صنة  وبالملحمة نكتفي هن������ا بما قاله �ل�صاعر و�لناقد �لرو�صي �لكبير »�

ولى رّبم������ا تفتقر �أوروبا كلها �إلى عبقرية  )1916م(: »�إ�صحاقي������ان �صاعر من �لدرجة �لأ

نا�صعة كعبقرية �إ�صحاقيان«.

ونحن �لي������وم �إذ نن�صر بع�س �لمخت������ار�ت من هذه �لملحمة �لعظيم������ة �أولً �حتفاء 

ن�صانية �لمرموقة في  ب�صاعرنا �لخالد �أبي �لعالء �لمع������ّري، و�إعادة �لتذكير بمكانته �لإ

ثقافات �لعالم �لمتمدن.

خوية بين �لثقافتين و�ل�صعبين في �صورية و�أرمينا. أي�صاً تعبير�ً عن �ل�صد�قة �لأ و�

أننا �خترنا هنا م������ن �لترجمتين هذه �لملحمة ترجمة: خير  �صارة �إلى � ولب������دَّ من �لإ

�صدي وباري�صيخ ت�صتويان وترجمة نظار ب. نظاريان وهما ترجمتان متباينتان  �لدين �لأ

�صتاذ نظاريان في �لهام�س.  أ�صرنا �إلى ترجمة �لأ �صلوب.. وقد � ف������ي �للغة و�ل�صياغة و�لأ

وذل������ك للتعريف بالترجمتي������ن �لهامتين ول�صرور�ت فر�صها علين������ا عدم تو�فر �لطبعة 

�صدي وت�صتويان.. نرجو �أن تحقق هذه �لمختار�ت �لهدف  �لقديمة كاملة من ترجمة �لأ

�لذي من �أجله تمَّ �ختيارها ون�صرها هنا.
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وىل ال�صورة الأ

وَظْعُن اأبي العالء كما الينبوع تناغت اأمواهه:

كان يتهادى باتزان ورفق بين هداأة الليل

بل.. ورنة اأجرا�س الإ

جرا�س كان ي�سقي الحقول الهاجعة رنين هذه الأ

ن�سوة وطربًا.

وبغداد راقدة في وثير فرا�سها، غارقة في اأحالمها:

اأحالم الجنان الن�سيرة

والبلبل في الجنان كان يتلو غزله الحنون

والفوارات تفتر عن ابت�سامات األما�سية براقة

فالك.. وق�سور الخلفاء المنيرة ت�سير في طريق الأ

رغن المنبعث وال�سماء كلها ت�سدو على اإيقاع الأ

من الكواكب اأبداً

والن�سمات الحاملة اأرج القرنفل كانت تتهام�س

بحكايات »األف ليلة وليلة«

والنخل وال�سرو الم�ستغرقان في نوم لذيذ

كانا في تثن ومي�س على الطرق

والظعن يم�سي متثاقاًل مر�ساًل رنين اأجرا�سه

ليعير الوراء لفتة

 البعيُد المجهوُل، يدعو اأبا العالء باألف.
ُ
ريق اإنَّه الطَّ

 )1(
من المغريات ويداليه

»�سر دائمًا، �سر يا ظعن قدمًا«.

)هكذا كان ال�ساعر العظيم اأبو العالء، يقول(

ام�ِس بعيداً بعيداً، اإلى الفلوات الغفل الخاوية، الطلقة 

العذراء، الزمردية، الطاهرة..
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ام�ِس دون وهٍن نحو ال�سم�س، واحرق بقلبها قلبي

مومة اآه! اإني لم اأقل لكما الوداع ياقبر اأبي ويامهد الأ

بوي، يا ذكريات الطفولة. يُّها ال�سقف الأ
اأ

اإنَّ نف�سي اأبداً في �سجى منكما، كما �سغوت بخال�س الودِّ

ن حال حّبي اإلى ع�سرائي والنَّا�س اأجمعين، قريبهم وبعيدهم، والآ

اإلى ثعبان لذع، واأنَّ قلبي ب�سمِّ الكراهية ليغلي.

اأ�سبحت اأبغ�س كلَّ ما كنت اأحبُّ قباًل، اأبغ�س كلَّ ما انطوت عليه نفو�س الب�سر.

اأح�سيت في نفو�س الب�سر القذرة الخادعة األوفًا من دواعي التقزز وال�سمئزاز 

يقين ن�سان فيها بهالة ال�سدِّ اأخ�سُّ بالذكر منها المداجاة، المداجاة التي يتراءى الإ

برار. الأ

ن�سان؛ اأيه������ذا الذي يدثر نفو�س الب�س������ر الجهنمية باأريج الفالة  يال�س������ان الإ

ولونها وبهاء جالئها؛ اأقائل اأنت يا ترى كلمة �سادقة؟.

ام�ِس اإلى ال�سحراء الخاوية ياظعن، اإلى �سبح الفالة الملتهبة، وحطَّ بين تلك 

فاعي والعقارب.  �سرب خيمتي على مدارج الأ ال�سخور النحا�سيِّة ال�سقراء رحالي، لأ

هناك اأكون في وداع عا�سم من ال�سديق، 

اآه! ال�سديق الذي كنت اأ�سند راأ�سي على �سدره باإخال�س، و�سدره هاوية جد 

خطرة، م�سجاة بما ي�سلل.

اإنَّ نزوعي اإلى ال�سالم على النَّا�س، نزوع عنه، ومن موائدهم ل اأقطع ك�سرة. 

اأجت������وي ذلك مادام������ت ال�سم�س تحرق قمم �سيناء ال�سامخ������ة، ومادامت كثبان 

مواج. البادية ت�سطرب كالأ

ردُّ التحّيَة اإلى ال�سباع
عام، واأ اأجل�ُس والوحو�س اإلى الطَّ

، و�سر دون انكفاء.
ْ
وهكذا ياظعن �سر

خيرة ثمَّ رمى اأبو العالء بغداد الراقدة بنظرته الأ

 يده على �سعره
َّ
واأدار جبينه ال�ساقط المغ�سن نحو بعيِرِه، فاأمر

ة 
ّ
ق رقبته، وقّبل عينه ال�سافية قبلة حار

ّ
بلطف واينا�س، ثم طو
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وهطلت من اأهدابه دمعتان �سخيتان

ر�س البراح  و�سار الظعن بتجر�ٍس م�سٍج هادئ وبخطوات متزنة نحو الأ

البهماء، نحو الغيافي العذراى.

ال�صورة الثانية

كانت القافلة تتلوى

بين �سفوف �سامخات النخيل

مثيرة وراءها قافلة اأخرى من الغبار

تقودها ال�سموم باأنفا�سها القائظة.

- )�سيري ُقدمًا اأّيتها القافلة، ماذا تركنا وراءنا؟

لنمني نفو�سنا �سوقًا بالعودة اإليه(.

هكذا كان يناجي نف�سه ال�ساعر الكبير اأبو العالء المعري.

- )اأتركنا هناك امراأة بهية، اأم حّبًا �سعيداً

اأو حلمًا غير متناه؟

حثي خطاك ول تقفي

ماتركنا وراءنا اإّل �سال�سل وقيوداً

اإّل رياء وغ�سًا وخداعًا..(.

❁    ❁    ❁

اق اإلى اأغنية النبعة
ّ
اأنَت تو

تدعوك اإليها من ال�سواطئ الم�سيئة

اأنَت حالم باأنداء الخلود

ت�سكب حلو العبرات على ال�سدر ال�سماوي

ولكن حبُّ المراأة ل يطفئ ظماأ روحك الملتهبة 

اإّل بالماء المالح لتظماأ دومًا واأبداً
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اأنَت تلعق ج�سد المراأة الظافرة

في �سعير �سهواتك، ول ترتوي

اآٍه ياج�سد المراأة...

لقد غدوُت اأبغ�س الحبَّ

اإنَّه قا�ٍس كالموت، حارق اأبداً

يجرح خفية

ّم الحلو
ّ
واأبغ�س ذلك ال�س

❁    ❁    ❁

وما جنيت على �أحد( )هذ� جناه �أبي عليَّ  

هذه و�سيتي لتكتب على قبري، اإْن وجدت لرم�سي حفرة تحت ال�سماء.

مادام البحر يعانق �سواطئ الحجاز الزمردية

فاأنا لن اأعود اأبداً اإلى المراأة

ولن يهزني ال�سوق اإلى �سحرها

اأداعب قتاد الفالة القا�سي واأقّبله

اأ�سع راأ�سي على ال�سخور الملتهبة

واأ�سكب على �سدرها الحنون عبراتي(.

ريق الملتوية بترانيم ناعمة كانت القافلة تقي�س الطَّ

زرق الحالم. وت�سيل بهدوء وارتياح نحو البعيد الأ

جرا�س فكانت تنتحب ا الأ مَّ
اأ

وت�سكب الدموع الرنانة قطرة فقطرة

والقافلة كانت تبكي بدموٍع حلوة

ي وما تركه
ّ
حبَّه المعر

تبكي ما اأ

ن�سام الوادعة وكانت مزامير الأ

تتغنى بالمواويل المطربة الحلوة
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باأغنيات الحبِّ المكلوم وال�سوق الحزين

والتو�سالت الوادعة الحالمة.

وكان اأبو العالء غارقًا في تفكير كئيب.

كانت اآلمه غير متناهية

مثل طريقه الملتوية الممتدة اإلى الالنهاية

كانت طريقه الالمتناهية تحيكه بخطوطها

وهو يتاألم ب�سمت لياًل ونهاراً

ماّداً ب�سره نحو النجوم المجهولة.

ليمة. ة الأ
ّ
ونف�سه مثقلة بالذكريات المر

ماكان يلقي التفاتة على الطريق التي قطعها

�سف في نف�سه على ماتراه خلفه وما كان يحزُّ الأ

وما كان يلقي التحية على القوافل الرائحة والغادية

ول كان يردُّ على تحياتها.

ال�صورة الثالثة

وقافلة اأبي العالء ت�سير الهوينا

كخرير الينبوع الجاري

متنا�سقة الخطوات

في غمرة اأ�سعة القمر الوديع

والبدر المنير ك�سدر حورية الجنان

�سامخ فتنة و�سحراً

كان يت�ستر حينًا بالغمام خجاًل

واآخر يظهر �ساطعًا ب�سفاء

احة كانت راقدة
ّ
زاهير الفو والأ

باأقراطها الما�سية الفاتنة
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طيار باأجنحتها القو�س قزحية والأ

كانت تبث مناجاتها باأرق الهم�سات

والريح تو�سو�س بعبير القرنفل

تمحو يُد الزمان اآثاركم الدن�سة

وتكن�سها دون مبالة.

وتقعقع ريح العدم فوق عظامكم وقبوركم

وما اأعجزكم عن التمتع بهذا الحلم الرائع

والحكاية الذهبية هذه.

كانت قوافل جواهر النجوم

هائمة في طرقات ال�سماء

وال�سماء الالمتناهية كلها

ترن بدقات النجوم ال�سافية الم�ستعلة اأبداً

والدنيا كانت مغمورة م�سحورة

نغام ال�سماوية الخالدة بعديد الأ

حالم المنطلقة نحو ال�سماء وفي الأ

غنيات ال�سامية ي ي�ستمع بروحه اإلى الأ
ّ
كان المعر

- )ام�سي اأيتها القافلة

واغزلي رناتك الناعمة

مع اأنغام ال�سماء المنيرة.

حّملي الريح اآلمي واأ�سجاني

وام�سي قدمًا في ح�سن اأمومة الطبيعة

ول تلتفتي اإلى الوراء

ام�سي بي برداء نوراني

اإلى �سفاف الغربة البعيدة
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اإلى �سفاف العزلة النائية

يَّتها العزلة المقد�سة
اأ

حالم المنع�س اأنِت واحتي، اأنِت ينبوع الأ

يا �سماء ال�سمت، ناجيني بل�سان نجومك

ووا�سي جروحي

واعطفي على روحي المنبوذة من الب�سر

روحي الجريحة بل�سعات النا�س

ففي نف�سي يتاأجج �سوق ظامئ اأبداً

وقلب حنون يبكي اأبداً

ففي روحي حلم جميل

وعبرات مقد�سة وحّب بال حدود.

اإنَّ نف�سي حرة اأبّية

ة
ّ
ل تخ�سع ل�سلطان اأّية قو

ّية �سريعة وحدود ل تخ�سع لأ

ية دينونة. ي خير و�سر، ولأ يِّ قدٍر ولأ لأ

َّ
ّية و�ساية علي ل مكان لأ

يِّ حقٍّ فوق هامتي ول لأ

فكلُّ ما يخرج عن اإرادتي

�سجن وعبودية وطغيان.

اأريد اأن اأكون حراً مطلقًا بال حدود.

❁    ❁    ❁

اإنَّ روحي لتواقة للحرية العظمى فقط

للحرية الخالدة الالمتناهية(.

كانت القافلة تن�سج ال�سير قدمًا
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ة
ّ
تظللها اإ�سعاعات النجوم المنطلقة حر

بابت�سامات الطفولة

تلك العيون الجوهرية الم�سعة اأبداً

وكانت تناديه اأ�سعة غم�سات النجوم الذهبية

ب�سوق وتلهف

وتمالأ نف�سه بالرنين العلوي

جرا�س ال�سماوية البلورية المنبعث من اآلف الأ

ديم في ليل �ساج �سافي الأ

كانت الطريق تلتمع لمعانًا �سحريًا في البعيد الفيروزي.

والقافلة ت�سير متمايلة متاأرجحة

نحو البعيد الفيروزي الهادئ.

ال�صورة الرابعة

ب�س������ط الليل المعتكر الرهيب جناحه النائ������ي على الظعون والفجاج وال�سهول 

فاق بك�سف الغمام المدلهم.  الفيحاء واكفهرت ال�سماء وغامت الآ

تلفع ظالم الدجى بظالم الدجنة، فلم يك للكواكب من ب�سي�س.

 ..
)2(
و�سال اأفلتت اأعنتها وجرى كلٌّ منها، جموحًا جمومًا  والرياح خيول فعمة الأ

زعزع تعجُّ فتمتزج ما بالبوادي الم�سطرمة من رياح وغبار بعنان ال�سماء. 

�سود والدم ينعر من مطاعتها؟ اأ�سمعَت زئير الأ

الرياح تتجاوب وتولول
 )3(

هكذا كانت رفزافة

وداء وتنوح بقلب الثكلى بين غابات النخيل.. تتدحرج متالطمة في الأ

)4(
- )�سر يا ظعن! �سر كما الرياح �سلتًا(

هكذا كان ال�ساعر العظيم اأبو العالء يوا�سل وحيه:

تالطمي اأيتها العوا�سف الهائجة فوق راأ�سي، اإنني اأمامك حا�سر الجبين

فا�سفعيه ا�سفعيه، اإنَّ ذلك ل ي�سير.
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اأبداً لن اأعود اإلى المدن الدن�سة الدامية، حيث توؤج نار ال�سهوات

�سالء اأولئك الطغاة. وحيث يمزق الأ

ام�ِس بي ياظعن اإلى مكان ما حيث لدوي ول �سديق

اأ�سدقائي لولكم لما كنت مثخنًا بالجراح، عميداً، وغلتم قلبي بالزلفى

والقبالت، وبالزلفى والقبالت طعنتموه.

ال�سديق فرية العمر، وعين ترقب اآثارك، وت�ستع�سي مواقع اأقدامَك

 ينف�س عليك النعمة، ويمذق لَك الود؛ نغل الباطن ومدن�س ال�سريرة. 

لفة ل ينبح عليَك، واألفاوؤك من النا�س ينبحون. الكلب تربطك به وا�سجة الأ

اأودعُت حنايا �سلوعي اإذ مح�ستهم الولء اأفاعي واأ�سالًل.

ليكن في روع������ك اأنَّ ال�سراة: 

جلة الزمن، وغرر المجد، يكبر 

اإنما  ف������ي ذرع النا�س  مقامهم 

المال  جالل������ة  ب�سار  الأ تغ�س������ى 

والقوة فح�سب.

النظم، وما النظ������م؟ �سيف بّتار 

قوياء فوق روؤو�س  ت�سهره ي������د الأ

ال�سعفاء.

�سيراً دراكًا يا ظعن، واطِو ظلي 

عن عدالتهم الحمراء.

ن تم������زق قلبي النمور، خير  لأ

من اأن تتعبدني يد عدالتهم.

اأي������ه يا زمرة ال�س������ر! ما اأنتم 

اإّل �سب������اع �ساغم������ة ذات األوف 

نياب الأ
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فاعي، وادفن قلبي التع�س تحت الرمال  ، واطرحني اإلى الأ
)5(
�سر يا ظعن وحيا

نجو من حكومتهم الهمجية. لأ

❁    ❁    ❁

كان������ت هوج ال�سواعق تمزق جالبيب الغيوم ب�سيوفها النارية ثم تنق�س على 

مفارق الجبال البعيدة. 

وهفافة الرياح تت�سارخ وتتجاوب، والنخل وال�سرو في حفيف رهيب. والظعون 

 ال�سير نا�سراً في ما حوله �سحب القتام 
)6(
بتجر�سه الحلو كان يغذ

كاأنما يحاول اأن يخل�س نجيًا من ال�سلطة الغ�سوم، ومن يدها العابثة عبث ال�سكارى.

ال�صورة اخلام�صة

وكانت القافلة ت�سق بثقة وثبات

حجب زوابع تثيرها رق�سات �سرا�س الجن

منطلقة قدمًا دون خوف ووجل

جرا�س. على �سجو رنين الأ

ي
ّ
)مالرفيق؟... (كان يردد المعر

بحدة وغ�سٍب في قرارة نف�سه.

اإنَّه اأفعى �سوداء في ح�سنك، تدن�س م�سجعك..

يُّها الرفيق الوفي،
طيري ياقافلتي، اأ

ول تقفي حيثما حللت، بل انطلقي، انطلقي من جديد،

ولتحطي رحالك في اأّية محطات.

اإيه يا طريقي الهادية، خذيني بعيداً.

�سيعيني كي ل يعلم النا�س بعذابي.

وماذا تركنا وراءنا ليدعونا مخادعًا

بالعودة اإليه من جديد؟!
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اأمجداً تركنا هناك؟ اأم كنزاً؟ اأم �سرائع و�سلطانًا...؟!

طيري اأيتها القافلة وابتعدي عن الب�سر جميعًا.

والمجد، ما المجد؟ يرفعك النا�س اليوم اإلى ذرى القرون

وغداً يلقون بك اأر�سًا لت�سحق تحت ال�سنابك.

وما ال�سرف؟ واحترام النا�س؟!

ما احترموَك اإّل خ�سيًة من ذهبك.

فالويل لك اإن �سقطت، اإذ يغدو غبار نعليك

جباراً ي�سليك بال�سربات.

وما المال؟ اإّنه �سالح بيد المخبول ليتحكم برقاب النا�س

اإّنه العبقرية، اإّنه الحب.

لف. اإّنه الدماء الممت�سة من اآلف الآ

موات ودموع اليتامى. اإّنه لحم الأ

ما الجمهور؟ اأحمق كبير ي�سطهد النفو�س، عن�سر ال�سر

في�سل ذو حدين، مر�ساة الطغيان،

وح�س رهيب عند الهيجان.

ما الطائفية؟ جي�س للعدو

والفرد فيها عبد بال قيود

فكار ال�سامية. وهل �سبرت؟ ومتى، على ت�سامي الروح واإ�سراقة الأ

اإيه اأيتها الطائفية المقرفة، يا حلقًة خانقة.

الخير وال�سر فيك ع�سا خيزرانٍة رهيبة.

اإّنك مق�س هائل يجز الكل بالت�ساوي دون تمييز.

لقد غدوت اأبغ�س الوطن –ويا اأ�سفي ما غدوت-

اإنه مرعى غناء للمو�سرين الباذخين،

فحارث تربته الدامية كادح

يقر�س �سلد الحجر عو�س الخبز.

وما ال�سرائع؟ اإنها �سيف البغي البتار
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قوياء، يباركه النا�س بيد الطغاة الأ

م�سلط اأبداً على رقاب ال�سعفاء

يذبح الم�سكين ويحمي القوي.

بغ�س كل البغ�س الحق وجميع ال�سرائع. اإّنني لأ

فكم مغت�سٍب با�سم الحق الممقوت قد اغت�سب؟.

وكم قاتٍل با�سم القوانين المقرفة قد ذبح؟

جيال ها اإّني اأبغ�س �سبعًا، ال�سلطة، ملتهمة الأ

ال�سلطة الم�ستغلة دون �سبٍع، الطفيلية الجائعة اأبداً

والباعثة الخالدة للحروب.

اإّنها اأكبر جالٍد واأعظم ل�س

تية. في الع�سور الغابرة وفي الع�سور الآ

تخلف وراءها وحيثما تمر جرائم ومجازر،

تطرح الهلع من رحمها. اإّنها قطيع الحقد.

اإّنها متربعة فوق �سدري كالوح�س

ت�سد على جبهتي بقب�ستها ال�سخمة.

ت�سع القيود على كل خطوة من خطواتي

قفال على فكري ول�ساني. والأ

اإّنها تحطم كواهلنا دومًا

ن�سان في كل مكان. وت�سحق الإ

وت�سيد با�سم الحق الباغي

اأهرامات من اآلف الجماجم.

وال�سلطة، هي كل �سيٍء

اإّنها الحق والقانون والعدالة.

اإّنها ال�سمير بالذات، اإّنها الخير وال�سر.

واأّما اأنت، فاإّنك لحد وفناء.

فيا اأيها النا�س، اإّنكم جبناء وعاجزون، اإّنكم لعبيد.
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َمْن و�سع ال�سيف في يد اأقرانك؟

وَمْن اأعطاه حق النتقام والتحكم،

وذبح اأمثاله من الب�سر؟

فاعي، خذيني اأيتها القافلة، �سّلميني اإلى الأ

وادفني قلبي الم�سكين تحت الرمال(.

كانت البروق الجامحة تمّزق كتائب ال�سحب

ب�سيف النار

وتتحطم في انطالقها على اأطراف الجبال البي�س النائية.

وكانت الزوابع تزمجر وتزاأر.

واأ�سجار النخيل وال�سرو تت�سادم تدوي.

والقافلة تعدو وتطير هادمًة الج�سور والمواقع.

كانت تعدو وتطير باأنغام رتيبة

مثيرًة �سحب الغبار حاجبة بها الطرق والم�سالك.

كاأنها كانت تهرب من �سر ال�سلطة وقب�ستها الحاقدة

كيال ت�ستطيع الّلحاق بها.

ال�صورة ال�صاد�صة

وكانت اأرائج الزعتر والنرج�س تعطر الجو ب�سدة

في لظى اأ�سعة �سم�س الظهيرة.

و�سال تت�سبب عرقًا والقافلة ت�سير متباطئًة منهوكة الأ

وهي تائهة في بحر الغبار.

عا�سير، -)طيري اأيتها القافلة، واأنت ت�سقين الأ

والعوا�سف الهوجاء ثم غو�سي في اأح�سان الرمال(.
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ث نف�سه المحتدة. هكذا كان ال�ساعر الكبير اأبو العالء يحدِّ

-)لتع�سف بي رياح ال�سحراء الالفحة

ولتمح اآثاري من وجه الرمال

حتى ل يهتدي النا�س اإلى مكاني اأبداً

ولئال ي�ستن�سقوا الهواء الذي اأتنف�سه.

�سود ال�سقر، ها اإني الأ

وهي تحدق في عيني من وراء التالل ال�سفر.

اإنني اأراها والريح تخطف ال�سرارات من لبدها الذهبية.

فاأناديها-تعالي، ها اإني هنا ل�ست بالمنهزم.

تعالي وانه�سي قلبي المكلوم

اأنا ل اأريد الرجوع اإلى النا�س اأبداً

ن�سان الغادر فلن اأقرع باب الإ

والنا�س، ما النا�س؟... اأبال�سة ُمقّنعة

مزودون باأنياب ومخالب خافية

لهم �سنابك. اإّنهم حيوانات مجترة

وما األ�سنتهم اإّل حراب م�سمومة

ومن هم النا�س...؟ اإّنهم قطعان من الثعالب

اأنانيون فارغون، نّكارون وو�ساة.

يبتهجون ل�سقوتك ويلعقون الدماء مثل الكوا�سر.

طفال، فهم جاّلدون، جاّلدون اإّنهم وحو�س تفتك بالأ

في فقرهم متملقون، يبيعون كل غال وثمين

وفي بوؤ�سهم جبناء وخونة.

في غناهم �سفهاء لوؤماء وحقودون متعجرفون

اأ�سحاب الف�سائل فيهم �سحايا اللوؤماء

وذوو ال�سر واللوؤم ينكلون باأ�سحاب الف�سيلة

في هذه الدنيا الفا�سدة
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ول ينمو اإل الزيوان في حقل الحياة.

ها اإني اأ�سب لعنتي عليكم اأيها النا�س في الق�سي

معتقداتكم لي�ست اإّل �سال�سل ت�سيد لكم �سجون العبودية

ويا اأيتها الدنيا الفاجرة،

فالذهب الجبار في رحابك يجعل الل�س �سريفًا اأمينًا،

بله عبقريًا، والجبان مقدامًا، والقبيح جمياًل والموم�س عذراء. والأ

اإيه يا دنيا الب�سر، اإنك حمام الدماء.

فيك ال�سعيف مذنب والقوي محق عادل.

ن�سان حيث ل �سيء اأحقر من الإ

اإذا ل يفعل �سيئًا في هذه الدنيا الرقطاء

اإّل في �سبيل المال، ومن اأجل المنفعة فقط،

اإّنه عبد المنفعة دومًا واأبداً.

اإنه اليد التي توؤله المذابح.

ن�سان دومًا في �سورة اهلل هو ذا الإ

لكن الحقيقة اإّنه لقيط ال�سيطان.

ن�سان من المعا�سي في يوم واحد اإن ما يرتكبه الإ

لهو اأعظم بكثير من تعداد خطوات قافلتي الالمحدودة.

ها اإني اأر�سل كلمتي واأقول لمن في ال�سرق

ولمن في الغرب وفي ال�سمال والجنوب.

حيث الرياح المتعاك�سة ت�ستمع اإلى كلمتي الحقة.

خذوا كلمتي النارية واأذيعوها بقوة

لي�سمعها الب�سر في العوالم

من اأقا�سي البحار اإلى اأقا�سيها.

ن�سان ال�سر�س ول اأظلم منه لي�س اأحقر من الإ

ن�سان عينه. اإل الإ

لء ما دامت النجوم �سرمدية الالأ
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في �سماء �سمت ال�سحراء

فاعي ونجود الرمال تتلوى وتئن كالأ

اهربي اأيتها القافلة.

من دن�س وقذارة حفالت البغاء وف�سقها.

من �ساحات الخداع وال�ستغالل،

ومن اأ�سواق التجارة النج�سة.

اهربي من الب�سر، اهربي من النتقام

ومن عدل النا�س الدامي.

اهربي من المراأة، من الحب، من ال�سديق

ن�سان. اهربي حتى يدركك اللهاث. ومن ظل الإ

�سيري اأيتها القافلة �ساحقًة باأقدامك كل �سريعة وكل حق.

احجبي ال�سر بنقع دروبك والخير وال�سلطة.

�سود والنمور كن فري�سة الأ لأ

ولتع�سف بي الرياح الالهبة.

هكذا �سيري يا قافلتي حتى اآخر اأيام عمري

واذهبي، اذهبي دون رجعة، فال تعودي...(

كانت الجمال تنطلق كال�سهام �سادًة اأقوا�س اأعناقها

تاركًة وراءها غباراً ل نهاية لها.

عبر �سهول �سوتها ال�سم�س كانت تنطلق نحو المجهول والبعاد.

و�سحب التراب تغطي المدن والقرى وال�سهول الالمحدودة.

ي كان ي�سرع في الهرب خائفًا، ودون توقف.
ّ
فكاأن المعر

وكاأن كاًل من المراأة، وال�سريعة، والطائفية

كانت تالحقه خطوة بخطوة.

والقافلة تتقدم ب�سرعة دون التفاتة لما حولها

ودون اأية رغبة في العودة.
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هرامات والمدن الكبرى فكانت تمر بالأ

المدن المليئة ب�سجيج الخبز وال�سهوات.

كانت تعدو عجلًة وهي تمر بالقرى المتحجرة من الجهل قرونًا.

فاق النائية تعدو غائ�سة في الآ

ب�سوٍق جامٍح للنجوم الذهبية.

كانت القافلة الجامحة تلتهم الطرق لياًل ونهاراً.

واأبو العالء يفّكر غا�سبًا، بروح م�سطربة، مقطب الجبين.

وقافلة اأفكاره جامحة ك�سقوٍر �سربتها الزوابع.

كانت تنطلق م�سطربة م�ستتة

وهي تاأمل بالو�سول اإلى محطة منورة.

كان اأبو العالء يبكي بال دموع.

حزانه قرار ول نهاية وما كان لأ

اإّنها مثل طريقه التي تتلوى كحية ل نهاية لها.

لم يكن يلقي التفاتًة على الطرق التي قطعها

ولم ياأ�سف لما ترك خلفه ولما مر به.

ما كان يرد على �سالم القوافل الغادية والذاهبة

ول كان يلقي عليها ال�سالم.

ال�صورة ال�صابعة

ي رحالها منهوكة القوى
ّ
حطت قافلة المعر

واأناخت جمالها عند مدخل ال�سحراء العربية الكبرى..

فاق ت�ستعل على �سواطئها الحرة الخالية كانت الآ

كان الظالم يلملم اأطراف ثوبه المخملي

وال�سماء تموج باأل�سنة اللهيب الوردية.

وجل�س اأبو العالء وحيداً

م�سنداً راأ�سه اإلى ال�سخور الياقوتية
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ونظراته تتغلغل في البعيد ال�سحري وتغو�س.

وقد �سكنت روحه ال�سافية ال�سموحة.

-)اآٍه... كم اأنا حر، لقيود ول اأغالل.

اأقادرة هذه ال�سحراء الكبرى على احتواء حريتي الالمتناهية

واحت�سانها، واإحاطتها باأطرافها؟.

فال راأتني عين اإن�سان

ول امتدت اإلي �سواعد الب�سر.

فيا اأيتها الحرية، يا عطر الورود المنورة

الزاهية في جنان الفردو�س.

كللي هامتي بطاقات ورودك اليانعة

اأوقدي في روحي اأنوار م�ساعلك.

زلي اأيتها الحرية، اإّنك القراآن الأ

لبالبل الفردو�س النورانية.

يا وعورًة مجيدًة، ويا دنيا الحكمة الذهبية

اإليك مني األف تحية.

بوركت يا باديًة طاهرة الذيل

ن�سان. ن�سان اأخاه الإ حيث ل يعذب الإ

مم. انت�سري بال حٍد، وافر�سي بحار رمالك ال�سفراء على الأ

كواخ، واخفي بغطائك كلُّ النا�س، غطي الق�سور والأ

�سواق والقالع. المدن والقرى، الأ

لت�سد الحرية العالم مع عوا�سفك التنينية.

ولتنور ال�سم�س ال�سامية الحرية في كل اأرجاء الدنيا

باأ�سعتها الذهبية(.

طلعت ال�سم�س زاهية النور

باألف اأعجوبة خالبة ال�سحر
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مزينة بحلل ال�سند�س والورد.

وتحت اأنوار م�ساعل ال�سم�س البهية

اأخذت اأطراف ال�سحراء تت�سع

لء وتلتمع وغدت ت�سطع بالأ

كجلد اأ�سد هائل ذهبي ال�سعر.

-)ال�سالم عليك اأيتها ال�سم�س، األف �سكٍر لك

لهة. عظم من الآ يا ينبوع الحياة، اإّنك لأ

مومة يا اأمي الخالدة، يا ح�سن الأ

اإّنك الطاهرة الخيرة، اإّنك القدي�سة الوحيدة

يا كاأ�س الكون التي ل قرار لها.

يا ذرى ال�سكر الذهبية وال�سعادة.

يا خمرة البهجة وال�سحر الملتهب

يا محيطًا بال قرار.

اأيتها ال�سم�س الخيرة، يا اأعظم مهرجان للكون،

ها اإني اأقدم اإليك روحي زهرًة عط�سة

فا�سكبي فيها خمرتك التي ل تروي الظماأ.

اأ�سكريني ب�سعادتك بحكمتك، اأ�سكريني بخلودك.

امنحيني ن�سيان الما�سي بال يقظٍة

في بحر اأحالمك المنورة العطرة.

اأ�سكريني بخمرتك الخالدة، اثمليني

ن�سان بكذبه وخداعه. حتى اأن�سى الإ

بد �سروره واأحزانه. واأن�سى اإلى الأ

اأ�سكريني ب�سموك وعظمتك

عجاب. اأ�سكريني باأنوار الإ

يا بطاًل ل يقهر اأمام جحافل الظالم.

يا اأم ف�سول الربيع وبحر البهجة.



ب��اط  ��ب��اط  ��ب��اط  �002016 ��   �ش��   �ش ��دد   �������دد   �������دد   629 �����الع�����الع

يا وحيدة الطاهرات، يا حبي الوحيد

اأنت القدي�سة الفريدة، القدي�سة الوحيدة

مومة. يا ح�سن الأ

حنانك اأبدي خالد، يا قاهرة الموت

يا اأعجوبة العجائب واأجمل الجميالت.

اأحرقيني بنار حبك، فاأنا اأحبك اأحبك.

 جدائلك الذهبية وداعبيني بحنان
َّ
اأُ�سبلي علي

واأدمي �سفتي بل�سعات قبالتك الالهبة.

وافتحي لي اأح�سانك النورانية

التي تن�سر ال�سعادة من حولنا

طائر اإليك بلظى الهوى.

لت�سب اأذني بال�سمم لئال اأ�سمع �سجيج العالم اأبداً.

بد ولتكف عيناي عن روؤية الدنيا اإلى الأ

لئال األتفت اإلى الخلف لروؤية النا�س.

انطلقي نحو ال�سم�س اأيتها القافلة النبيلة

وطيري اإليها قرونًا وع�سوراً.

خلد في ح�سنها النوراني لأ

�سبح �سم�سًا ملتهبة مثلها. ولأ

م. اآٍه اأيتها ال�سم�س الأ

اخلعي على اأكتافي رداءك الذهبي الرائع

حتى اأنطلق نحوك واأنا ثمل ن�سوان بحبك

بانطالقة الن�سر عبر اأمجادك النورانية.

وحد. لهة، يا حبي الأ يا اأعظم من الآ

مومة الفريدة. اإنك اأمي الوحيدة وح�سن الأ

اأيتها الطاهرة، اأيتها القدي�سة

عاجيب ويا ربة الح�سن والكمال(. يا اأعجوبة الأ
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خرية ال�صورة الأ

الِجَماُل كزوارق ذهبيٍة

مواج الملتهبة في بحر ال�سحراء. كانت ت�سق عباب الأ

فاق الم�ستعلة بالنور. وتنطلق ب�سرعة اإلى الآ

ما كانت اأية رياح �سموم ت�ستطيع اللحاق بها

باأجنحتها النافثة قيظًا ولظى.

عرابي في انطالقته ول �سهم الأ

كان قادراً على الو�سول اإلى تحليقها.

�سواق الملتهبة كانت ق�سائد الأ

ن�سام العليلة من الواحات. تجلب الأ

كانت الينابيع ت�سدو باأحالم مهجها العذراء.

وحوريات النور في الحكايات

تبعث اإليها بالقبل والتحيات

على اأنغام رق�سات اأ�سجار النخيل الحلوة

وتدعوها اإلى موعد خفي.

ي كان يرف�س اأن ين�ست
ّ
لكن المعر

تحيات الحب، وهم�ساته الحلوة.

كان ينطلق نحو ال�سم�س بال هوادة

وهو م�سرق المحيا كال�سم�س.

اأّما ال�سراب فكان يحلق بروح المعري الم�سحورة

وهام والفتون لف الأ بروؤى جديدة لآ

حالم النورانية جنحة الذهبية لالأ على الأ

والجمال �سائبة العقل

تنطلق بقوة وعناد وتطير

جواء كانطالقة البرق. محّلقة في الأ
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كاأن جنونًا م�سها واأطار �سوابها

الجمال ت�ستعل بحبور وبهجة

تحت اأ�سعة ال�سم�س المتراق�سة.

جرا�س المتعالية تت�سارع ورنات الأ

وتنطلق حرًة في اأنوار بهيجة.

وكان اأبو العالء يحّدق في ال�سم�س كالن�سر

يحلق طائراً دون هوادة.

وروحه ثملة بالنور، م�ساءة بم�ساعل ال�سعادة.

وال�سحراء وحدها كانت تمتد من ورائه

عارية في اأح�سان النور، ولي�س لها حد

وفوق راأ�سه كانت ال�سم�س تمي�س

نا�سرًة جدائلها الياقوتية بال نهاية.

وال�ساعر الكبير اأبو العالء ينطلق

جواء، ويحّلق مظفراً �سامخًا في الأ

لئه رجواني بالأ وعلى كتفيه يموج الرداء الأ

وهو منطلق نحو ال�سم�س

زلية... نحو ال�سم�س الخالدة الأ

عودة اأبي العلء املعري )7(

.. وعم النباأ وانت�سر الخبر، في اأ�سماع الب�سر،

رجاء، حياء، وفي كل الأ في المدن والأ

اأْن عاد اأبو العالء، عاد اأبو العالء،

من �سواطئ الغربة اإلى ربوع الوطن الغناء.

اإّنا عرفناه، اإّنا عرفناه.

هكذا قال من راآه،

هكذا قال الراوؤون وهم بكل ت�سميم يوؤكدون.
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1- يد�ليه: يرفق به

2- جموحاً: �لفر�س كلما ذهب منه جري جاءه �آخر

3- زفز�فة: �صديد �لهبوب

4- �ل�صلت: �لرجل �لما�صي في �لحو�ئج.

5- وحيا: عجاًل.

6- يغذ: ي�صرع.

7- هذه �لق�صيدة من خارج �لملحمة.

المراجع

- من �ل�صورة �لخام�صة حتى �لختام ترجمة نظار ب. نظاريان: )ملحمة �لمعّري( د�ر �لحو�ر، �لالذقية.

الهوام�ش

لقد مرت ال�سنون، عندما هرب مّنا خفية.

راأيناه منهوكًا تحت اأثقال ال�سنين،

خرى دمعتين. يحمل الب�سمة في عين، وفي الأ

لكن كان في و�سطه �سيف، وفي خطواته م�ساء،

وفي جبينه العريق اإ�سراقة و�سفاء.

واأنا�س اآخرون، ي�سرعون يتراك�سون،

من �سارع اإلى �سارع وهم يت�سايحون،

اإن عاد المعري من �سواطئ الغربة،

ها قد عاد... قد عاد...

¥µ
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